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 07 ْ 00 ا م راع هب يا
 0001 “1 علم ا 1 0 كا 0 /

 ىو تاشملا هفد بانك
 ير عما تاو 2 وحرم

 . ةراطنقالاو هراصمالار مد

 هررشلو نادلبلاو
 «نيادملاو



 كيلا 5 راد م ةنالادب

 أ ىف 8 قاتشملا داهراو سهما د د و عمدا
 ظ تنسحت ساو: دصاقموهبناعم تيلماتو:#قافالا قارتحا

 صقنو#داءاولوقلارتكادهناالا ةهدراومو ة هرداصم
 ْ ْ دارا و بحاام بس حرعيقدازو ملانالا ضعبرك ذ نم
 يلا ةسام ةجاحلل هنامو + دارملا فخاوام همالك نم ت خخاف |

 ٍ يارد وع رغما مرق اا ٍْ
 او 6 مقبل و ييبيوح و ى رصالادلاال ا َ

 00 1 ايضا ةروص ع مالكا

 ّْ 0 0 ٠

 ااا دا اواني فسأل |
 بس بتسرقلا عضأك وَما اًدهلا يو مركَحاَمَ منت اهل ظ
 اهب ةعيكاراعلاو نتا ابنَ د : .,



 || ضالا رهط يع تاثولخلا غبجرمقلا كلذ نرجو

2-95 
 3 حس : سم صبح

 | دكر وئابسل نيبطقلا لإ ظلقلاةردقلاةَاَصَعَ
 || عراتلاو قاوهلاو هام او 8نضزالاو تاَمهَتْمَبَرَقاَهِف

75 
 1 : 4 تيل رو 50000 رمح أ را /

 ع || /ةب ذاج نضرالا و ةفخل نِم مهنادْنا ينال َبذاَج اوَهلأك

 : - م يف 34 5 0 0

 ٍ 0 م ,م 0 قتلا ٠م بنا لأ .و أ

 مز توبا ريح فارم قتلا ص قناع قلعت
 || انهتبب نيمقب ةموستم ضرالاو هملا كيف ب

 عضوم يف كلفلا ةرادنساو كلفلا ف طخربكا جورتلا ةقظنم نا اي ةركأ ب طخرمكاوهو ٍضرأْلا
 هسج هجر لاو ةجرد نوتس ىةياملث اوتسالا طخ

1 

11 
 3 ل

1 
١ , 

1 
4 

23 

 لٌوطَوُه اذه ب رخملا لا قركمملا نم وُهَد اوتسالا طخ

 ظ نوكتن ضعبر وهظلاهضعب ن وطب ةقصلم ةفوفصمربعش ٍْ

 |١ و عارذ فلا فلا ةيام ضرالا ةطاحا هبسنلا ه خهب
 |١ حارفلا سس زن وكيو عارذ فلا فلا نيثالثو نينثا |!
 || سمره اماوحنهلا لشا باس اخ رش فيلا يشع >حا |

1 

 || لبم ةيام نج لكل لعجو ضرالا ةطاحار دق هناف |
 ||| نمز ركنولبم فلا نيتالثو ةنس كلذب نوكن
 || لكى اوتس الا طخ نيب و رف فلارشع ينثا عارفلا |
 |١ اضع اهترادتساو هجر نوعست نيبطقلا نم حح او ||
 || اوتسالا طخ دعب ضرمالا يفةرماجلا نا الا كلذ لشم |
 || ةراممال الخ ضرالا نم ٍتابلاو هجرمد نوتسو هعبرا |
 ||| املا عيرلا لع هتلعجفلخلو دوه ىدرحلا ةحشل هبف |

 || قوف ي خلاؤه ى يونحلل عبرلا ناف اضياو ضرالا نمل |



 جوه

 تنخ هنمم يلغاهكلف لفسا يف يو سمسا مم |
 هنالةبوطرلا م >عل هفابن هناوبح مدعو ههايم ||
 ءابملا نوركن ثيحالا ديا تابنلا !ناويفل نوكيال ١

 ءامربغ اه هويت اهتأذ قف يرالاوةناللا و ْض

 اهبذ يرام او عفت مو ضفختم اهنمف هرادتسالا ةق.|
 أ فصنب طبح طبخملا صبا واهضفخا يلا اهعفرانم |!
 اهتم رهظي ال ةقطنملاكاهت رياد هلصتمةطاحا ضرالا |!
 ظ املاوام يف ةقررغم ةضبب ةغصلا >نعاهناحفاهغصنالا :

 ١ ستحالا يف قرمغم اهدصن ضرالا كل كف تس ىف ا

 ظ ايهاب م تناج لاهل عفاد اوهلاواوهلا هب طبر سجلى ْ

 هييبق ضرالا نم نوكسملا عدرلا اهو اذه لبق هانلق |!

 يلا ب رغمللا نمرعام اهنم ملقا لك ملاقا ةعبساحمجلعلا ْ يع

 طظوطتحب ملاقالا هذه تسبلو اوتسالا طخ ىلع قرشملا || امك
 يفند يوحلا ملعلابب ةدوجوم هيو طوطخ اهنكك هيعببط 1 5
 ايوة لان كتم: دمتم ايسر زك 000

 الابج اهنم ملقا لك يفناناصياوقاضعب
 مسوةيراجاراهناو انوبعو ةلصتمادآاهىو 2 0 0

 و ةغلتح تاناويح ىاتابن ىدنداعمو :>دحاراح

 نوعب دعب :ركذ يتاباجف كلذرتكا ركذنس 1
 ]| هعبس 10101111 قرتحت ونز» حبيان ى هللا |
 دحاو رج و ةلصتم اسهنم ةنسان اكاخح يهادمت موتك ْ

 ا هذهدحا نور زكر ذملار وحجلا نم يشب لصتيال لصفنم 1

 تنهلا و نيصلا نخوه هرموجملا ضرالا يف يتلاررحبلا |
 طخ. قوف قرشم ا ةهجج نمهو >حبمو نمهلاو حنشل اى ظ

 ةهجيلا اوتسالاطخ عم حاتم هجردا ةىشع تالثباوتسالا ا



 5 ف ررق

 ْ نمل ايمث حدسلاب مثددهلايمث الو نيصلاب سهف برغملا ||
 1ْ تانهو.ب حدملا باب يلا يهتنيو اهب ونج ىلع

 ا نازل تا كح اوبن تافاسسألا | ذه ىلع هلوطو هلوط ْ

 : نم نوعلقملاو هبف نوضي ال نوي صبلا و نو ىفاسملا :

 أ م ىف والا ةعبرا قاوقاولا يلا م نقلا نم>لب يلا حلب |
 1 ذي ام ثالث وصح سيازحل نم هبفو عرف ةيام سنجو ظ

 ْ او ب اع ااا ع دوو هريض ع

 ْ دةلبالاو ىيانرس:وهورضخالا ميال قبصلا صحا
 دالب يرغب نجف اليلقاب رغم لامسلا يلا بونحلل نم هرم ||

 ا ىهتخ) نأ يلا ساف و نامركو ناركحم و دنسلا

 ا فطعني مث هرخا يهثني كانهو نا ادابع تبيح هلبالا ىلا

 /|| ضرابود نيرحبلا دالبب جف بونغل ةهجيلا اعجار هغير ظ
 |١ نملادالب نم سجتلا ضراو ناعب لصتي و هماهلا |!

 ظ رصحلا اذه لوطو ينبصلا لاب هلاصنا تانهدو

 سوع البج هبفو اخ رف نوعيراو حرف ةيام عبرا |

 | نم هيف و اءاب نينامن يلا اءاب ن وعبس هقعو سسك و ْ

 | اهرك ةدسو ةبلاخ ىةرماع نيب سيازج عستزي از |
 ا نماضيا بعشندو هنادبس هللا نوعب :ركح ذ قاب.اهف :

 ١ بدنا باب نم هو حبم و مزلفلا سحب ينبصلا نم علااذه ْ

 ايرغم لامها ةهج يفرمبف يدنهل ارحبلا اهتنا ثبح و ||
 ْ زاجلاو هماهت دالبب رعو نهلا يرغب لصتيو البلق ]

 مزلقلا ةني>م يلا ىهتني يوح .نارانوةلب د الا و نيدم ىلا

 0 بونحلل ةهجؤاعجار هغير فطعدي مث بسني اهبلاو :

 ||| باذبعيلا قابمت كللملان وج يلا >بعصل ا دالب قرشب مجف

 هع يسعمم



 بوح! وهم

 ْش نتاسججلا دالب نم غلاز دالب يلا نكحاوس ةلري رج ىلأ ظ

 1 لوط ى يددنهلا حبل اب لصني و هشبحل دالب يلا يهنذل ||

 |١ رعق رتثكما ىلبم ةياهعبرعاو لبم فلا ىلا ١ذه ||
 | الف بكتحارملا هيلع فلتت سصانا سلااذه ||
 || هرجصاق ابنو مللاعلا نوبنابرلا الا هبكارم ف بحري ا

 ِْ سه ريا زحل نم هبفو هيراسجمو هقر طل نورجنخملا |
 ْ 0 يصقنلا يلع امهركذنس و هريزج ةرشع ْ

 ا فوىرعمل ارعبكا يال ارسجلا اماو هللا نوعب اهركذ ا

 ٍ لمذا طاطا ضال يسند < نان يه اذا سحلب |

 | انه يمسي و عبارل ا ميملقالا فهو >بم_و ب ىغملا ةهجج يف ْ

 ا ١ هم عم انه هتعيس نال قافرلا رك ٌ

 ل يلا في رط ةريزج نم قافزلالو ىط٠طحل خحكح ىاليم |! مه

 0 لاي كايتو وخال ايش ترف ا مطم ل ابغللا دزولا أ

 ا 1 يحج ا وجو داب ومو ل أدالب

 ا هزا يلا لمرلا يدا ىيلا هبقدرفا ضرا يلا ل صيوطسو ||
 || يلا هير نكسالا ضرايلا هبقارسو هبنول ضراو ةقر |
 1 َن ايلا ماشلا دالب رياس ى نيطسلف ضراو هينلا ضرا لامس ْ

 ١ كانه نمى هنياهنوهو هي ديوسلا يلا هفرط يهتني ||
 ' ناحلحلاب لصتيف برغملا ةهجع يلا ا عجار فطعنب ْ

 ظ ا ١ تانهوتنردبيلاسدوبلب ةريزج يلا يبطنطسقلا |

 ١ ةدمو وانما راجبيلا رصدني و يقدادبلا يللا ج صح !١
 1 شل مجف ت اناربلا قبض نبع ودين ونورا بادن عاطل .

 ١ 1 سا ىاهطسو ب ونجيلا سل >نالادالب يف ||
 ١! لا هيادتبا ننيهاشلارجبلا | ذهل وط وادب ثيحح نم |!

 | نوتلت ي هنسو هيامو معرف فلا هياهتنا ثبح

 , 490159600 ادد اقتسام وة التاهو عتتع فاوط طتوجشج دق يي شك :٠ هج 0 باسم لس اج دن يتخلص: د صا دج سس سسوس وح دنع تح اس اج مس جس هيي ومس موج بيوس جس سس ف 0



 ||| رابك ناغص نيب هزيزج ةزام نم وحن ريازخل نمهبفوى |
 ْ اهركصذ عذوم ْئااذا اهركح خنس ىالخعو ةر وعم و ا

 ْش ل الخ ي: اشلا سلا اذه نم ج رم و هللا نوعإ :

 ْ دالب ق رش نم هودبمو نيبق دانبلا ميلخ ام دحا ٠ْ

 || يف مهف تر ذا ةني حم دنع نم ّمورلا دالب نم ةيرولق |||
 || لحاسملا يراب ضراب رهف ربسي بي رغت عبم لاهتسلا ةهج ئ
 || هنن وكنا ةلب ىلا يورخملا ةمجا ف خاب مهلا تاس |
 || دالب يلا هفرط يهتنيو هقدانبلا لحاسب مج نايلا ||

 : عم اعجار هفير فطعني تانه نمو هيالكنا :

 ْ نايل هدن ولقسا دال ى هددساملى هبسا وربج دال ىلأ قرشملا' ١

 ' نم يللا ذه ل وطو ادننا ثبح نم ياشلارحبلاب صني ||
 1 هيذ نلنم ةيام و لبم فلا هياهتنايصقا لأ ا>دبا ترح ا

 ٍ يف ابلاىةر وعم هتساأهذم هرمز زج ةرشع سذج ميا رخل نم ْ

 رجلا نماضياجرذع و هعض وم كلذرك خدنسو هبلاخ ١

 رسل نم هودبمو شاطبن يمسملا يناثلا ميلخل ياشلا 1

 ةدصر يي ديو د ع لا وع روكياج 1

 : هضرع ن وكيت هنبطنطسقلاب لصتبفنأب رك رج و رحهس 1

 1 راو اسال 1ك حك ينزل صوب ا

 ْ باو |! ةهج نم لصتبف قرشملا ةهج يف شطبن مب م ا
 : هدف نبا رطا ليصعا سبب ىلا ىلا ى رامسأ ضرايلا هبلق ره ضراب ِ

 1 ملتتل ف رط يهتني و هينال ضرا يلا هلاكشا ضراولا ْ

 : يلا اعجار هغدر فطعني هنمو هجر زن كل ثرحح كانه ئ

 ! عقوم ى ناجرب دالب ى ةيسورلا دالبب لصتيو ةخ رطم 1

 ا ق1 يهني نأ يلا لاند رهن علق وم لاهو نسْزباةيدوهن :

 00 ا ا اا ا اا ا اا ا ا ] ] ] آ آ طخ ا كيف

 1 وألا اع



 يخاف

 || !ادب يذلا عضوملابرصني ناولا هبنو>قمدالب قرشرمب |!
 || هواهتنا ثبح- يلا فيضملا مف نم شطبن رحب لوطو هنم ||
 | اهركذنسو ريارج تس بفو لبم ةيامئالثو لبمفلا |
 ١ اماو هناحس هللا نوعب امرك ذيلاا فوص و حنع |!

 || نوبعو هررثك ماهنا هيف عقتو هر ركد ذملاراحبلا نم |
 || رذادالب برغملا ةهج نمرحلا اذهب لصتيو ير ةهجاد

 | نمو ناةسردط دالب بونخل ةهج نم ىمليدلا وناجوب |
 مركل ضرا لامسلا ةهج نمو زازعالا ضرا قرشملا ةهج |
 | نمدضرعو لبم فلا مهلا نيع يلارمزحل ةهج نم هلوط و ||

 (| اليمن وسمو لبم ةياقس لثا عقوم يلا ناجرج ةبحان |
 هل || ييعودعباهف امهركذ يابسو ةعيرارد ال نم هبفو || عب

 || اذلبادلباحوضوم اح ىورشم اهركذي قانس مماىدالب |||
 ا عاونتااضيار وحلا خله ىف و هنحابس هللا ن وعب ةمأ ةماو 1ْ

 ام بيامعلا و تافصلا تافلنخملا تاناوبحلو ناني نم ||
 هناخبسللانوعيهركذ عضاوم يفهفاصواب يانس ||

 | لوىالا ميلتال !ىم لوالاءزخل ملافالا رشد
 1 سغل اركجلا نم برغملا ةهج نمهىدبم ل نالا ماقالا ذهن

 || ينام ملعي ال يدل ار حبلا وهو تاجلظلا ربحب يمسملا يف
 || تادلاخلاب ن ابمست ناتريزجج كانه هبفو هفاخ

 أ ضرعلاو ل وطلاذخاب سوبمجطبا >ب نين ري زل هذه نم
 || امهنمة دح او لك ىركذي اهفنان يح ناناه ى |

 || منص
 يوم ود روع ووسع دوس مود يأ
 تدتتتسا ما
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 يلس لا لبنلا ف يرجتف يرجرا حقمامهنبب ىلبنلا عض || وف
 1 ىدر افقنو دالبري اس و هن اغو يسربدر د ركتد | 9

 1100 ظ 8
 ل

 داقهص امه ححا تب ركذياهفن مانصالا هذهوى أ

 ١ © ىلسو © لبلوا#ندملا نم هانمس يذلا نخلا> هيو |
 |١ دالبلا ذصو تدر ومى 5 يسب سو ندد وترد كنتو ||
 | يف يهف لل ىا ةري نجاسأف نادوسلا ةرأ نقم ضرأ نم ا

 |١ هر وهشملا ةحالملا اهبو لح اسلا نم ةبارقميلعىرحلا |
 |١ لجاهنتمو اهرجغ ةحالم نادوسلا دالب يف ملعيال و ْ

 ظ تكح)ذودءابم تاباح اهب يراحاصلا هخذهو اهيةرام '

 | في رطب يلارسنب ةب احم لشمام وي يشع ينث اى هتس |[

 نرثك ةباجلا هذهلثمو لاجبار وهظ يلعةبعوالا |
 ١١ حابرلا اهفسنت لامراضيااهضرارثكحاو نادوسلادالب ||
 || نم يناهب >جوي الف ناكمميلا ناكحم نم اهلقنتو |
 ١ تحل ذل ىو |>ج ةيماصع مخل ةرابكم دالبلا هذ مو املا '

 ههه[ ةىووم
3 

56 

 ْ قوفو عارمذ ةي اماهنم مص ل كح ل وطو هرجع ابينبم خدم
 ١ فلخ يلا اه >يبرجشب ساحت نم ةر ىص اهنم مص لكح

 |س ظ
 : 3 | اهفلخر وعملا نمابش حا لعيال وسل نالايرغبويذلا

 || قانبكارملا نا كلذو نا دوسلا داللب عبج يلا حاملا
 ا وم يلا اهنمرهستى حاملاهب فس وتد هوم زمخلأ هءخض يلأ

/ 

1 
 ا ا
0 

 ا

0 
 ا

 ا ْ 7 نوكيال اهرتكاو نا دوسلا دالب عب ن هغوح 0
 ا الببلاوي ابنلا دوم اسأل تاخر الابد عطول

 ام اهبف دج وي الام ويرشعة عبرا يو هناغ ىيلاهسابللب

 ١١ ىف تابالا هذه كجولسمل املاب دوزتش لفاوقلا ناو



 01و

 | ةدشلث ل انلا ضعبو ياثلاو لوالا ملقالا اذه لها !
 ىادوس مهناولا تناك مهل سمشلا قارحا و رخل || ظ

 ْ ىسداسلا ملق الا لها ناولا حضي هلغلغتم مهر وعش ْ
 ْ ةلسشع تم ىلع ةني كاملا لبل نأ ف ري نجح نمى عباسلا ا

 || هرضاح ةني>ميو هلامشو لبنلار هن ةغض يلع يىهلحبنم ||
 ْ ىقفاي زها اهلهاو هحلاصر جاتتم ى نادوسلا عمم اهبو ْ
 | نرموم ناطلسو هو ير و ركدلا ةلامم نم يو ه>دست ||
 || دالب وروهشم ل>عو هدالجو مزح هلو دانج-او >يبعدل |

 |١ ديفوه يذلا كلبلاو 5 رقتسسم معصوم و هعداوهنمأ

 (| نيبو اهنببو لبنلا بونج يف يو رو ركن ةني دم |
 || ر وركق هنيدمور ملا يو لبنلا ف نيمويرادقم يلبس ||| ٠

 || ضاسياهبلا  هراجترتكا و يلس هني دمنمربكا ||
 (|| نوجر خيو ساحنلا و ىف حصل اب يصقالا برغملا لها || عاب
 || مرركت لها و يلس لها ماعطو مدخل ىرمتلا اهنم | »

 : لاجل مهبشاومر تكا اون ابلالاو تكمسلا ىور خلا ١ ظ

 ٠ يىلعدف ىصلا رب وا تك اهلها ةماع سابلو نعملاو ا

 | بابن اهتماخ سابلو نوصلا يزأ رك مهسور ا

 | ياروركتو يبس ةنيدم نم ورزام لاو نطقلا |
 ( برقا ولفاوقلار بسب اموي نوعبراهساد< هنيحم |
 || وسع امهنبيو ّيزا ارصصلا هنونمل دالب نماهبلادالبلا ْ

 || هعبرا يلا نيموي نم اهيفاملاب دوزتباو هلدحرم نورشع

 || يلا لبلوا ةريزج نم كلذكو مابا ةتسو هس يلا |
 | لفا وقلارجسب هلحرم نيعبرا نموحتن هسا ةنيدم |||
 | اقرشملبنلا يع يسرب ةنيدم يلار يركت ةنيدم نمو |
 ةراغيص ةنيدم يجرب ةنيدمو هلحرم ةرشع ا ننثا ١

 1 وسال



 | ةيرغل ام تو نولوجتم صاج اهلما ناربغ اهل موسال ا :

 يسنرد نم بونجلا يف و ير وركتلا ةعاط يف مهى هرضاخلا َ
 ا يلسو يسيرب لهاو مايا ةرشع نم وح امهنبب و مل ضرا أ
 1 اهلها نوبسيو مل دالب يلع نورجدعي هناغو سوركتو ا
 ا نيلخاد>لاراجتلا نم مهنوعبببف مهدالب يلا مهنوبلج و :
 ماطقالارياسيلا ماجتلا مهجرخف مهبلا ا

 ! ١ عبج يف سبل و

 | اهمادحا مسا يرقلاك ناترهغص ناني > مالا مل ضر :

 مادقم نيتني حملا نتياصه نيبوودهيناثلا مساو للم ا
 هبحانلا كلت لها كذياهفناهلهاو ماياةعبرا |
 ملل دالب لها عبجوهلاهجلا ورفكا مهبلع بلاغلاو دوهي َ

 مانلاب هاغ حصو ههجو مسو مل مهدحا غلب اذا ||
 ديد قع رهلاع ةلجو اقالبذ مهل ةمالع تلذو ١

 نفرعت هرامت بودحلا ةنهج يف مل ضرا دعب سبل ولبغلا ||
 نو ةزاونقم سراب برغملا ةسوج نو ليمسر 6 ايليوإلاو |
 0 ضراب لامشلا "وجع نمو هراقنو ضرأب قرشا /

 ١ يحقنملا 506 .:رمهو قينيا نيفلا مهاك الاو نييزارفملا ْ

 1 يفي وام وي شع انثا قرشلا ةهج ىن هناغ يلا اه حذ ||
 ١ سك كين وو وكسر قييفنوجم لا ققجر طلاطسو ||
 ا دوأو هلحرم ةرشع اننثا تشكخغدوأ يلا يسرب ةنيدم ١

 | نم يش نادوسلا دالب ف سبل و الامش يسرب نم تشغ
 ١ هياط دالي نمرقلا سمابهلا بلجتامالادبطزلا هكاوفلا |
 لبنلاوارخصلا نالكراو لها يلامس بازلادالبوا ||
 ىلع تبذنيو برغملا يلا قرشملا نم ضرالا يس ْ

 وداشمشلاو سونبالار تو ىرشلا بصقلا هنفض ||
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 3 لا سور

 .كسنو لبقتاهبو هلصتتماضابغ لثالاوافرطلاو نالخلو ||
 رجلا ة>ش دنع نولظتسيو نولبهاهبلاو مهبشا وم |
 ىنالزغلاو فيارزلاو حسالا هضايغيىفو ظبقلاةبجو |
 عاونا لبنلا فو خفانقلاو بنارالاو كانفالو ناعبضلاا |
 هنموماغصلا ورابكا ناتبحل نم ب ورضو كمدلانم ||
 هنورخ دي ىهنوحاهج ىهنو>بصتي نادوسلارثكاماعط |||
 هذه لها ةعاساو ظلغلاو نمسلا ةيأاهن ىفوهو |
 نماضيا سبباب> لاو مهت>هاهبلعو باشنلاو يسفل ادالبلا |
 ةيكحاهيف مهل و سونبالار جم نم اهن وؤذحتي مهتحاسا |

 لهاانب و بضقلا نءاهراتوا لكذكو هنموهماهسو |
 مهدنع ليوطلاو ضيرعلا بشكل و نيطلابدالبلا هذه || وف
 جاجنلا نم مظنلاوز ركل ساسحألا مهبلحو دوجولالبلق ا 1 8

 جاجزلا نم تاءزجملا عاوناىوييشلا باعلو قوذابلاو |( 8
 نم امانركذ يلا تآلا كلير ومالا هذهو فلولا |
 | رثكا اهلعفي يتكلو سابللاو براشملاو معاطملا |
 ندي حش عن ىرح دالب اهنال مهضرا عبجيف نادوسلا |
 ريطبلاو عسل أ ى لصبلا نوعر ني اهنمن >ملا لها ْ

 بوبح الووه دنع ةطنحال ى ار مثك ىهدنع مظعيو |

 لجو نوبرشي ى نوذبتني اهنمى ةرذلا نمرتكا ا
 1 هددقملا لبالا موحلو توخل مهموجل ا

 نملو الا ملق الانم يناثلا نحل | اذه ههضت يذلا نا |
 8 هسارمو © قربت وت هن اغو + للم ةني >من دما |

 0 ا ا  تووو يصرج
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 ةنيدم نم وتد >غمس وا لببر غىاق هر ابعو 3 هرامقسو |
 ةرشع ينثا نم. وحن يربكا هناسغ ةني دم ىلا للم |
 يلع ناتنيدم هناغواهبامال ساهد ىلامر يف هلحرم |
 ارظق نادوسلا دالب ريكا يو ولغل رجلا يفض |

 راجيضلا>صقي اهيلا ىارجتماهعسواو اقلخ امرتكا ى

 دالي رياس نمو اهب هطبدلا دالبلا عبجنمرجس ابملا |
 فص وي اهف ايهكلمو نوجسم اهلهاو يصقالاب رغملا ش0

 نيم توست نب ناسا نب هللا ةيع نب لاني هيو ة نم ْ ١

 فئثوا >قلينلا ةغض يلعرصقدلو نينا وفشل يك ِْ

 بورضب صصص توني نو هيئااقتا ١ ىدناينب |

 ناينب ناكو ج جاجزلا تايسمش ىناهدالا ىتاشوقنلا نم. #

 قارس ام نمهيام سو هرشع مأع فَ «صقلا اذه 1

 ربتلا دالبيفو هراقنو دالبب هضراوهةكتلم لصتن أ

 هملعي يذلا واببطو ةرثك هب هنوصوم لا ةرركذملا |

 2 هل نأ هيف ناليخااأل انيقي ادلع يصقالا ١ برغملا لها

 هلتب يمن نعال ابلفو نيت ايمو بهذ ةنيل هرصق 1

 ورانؤكحبست نارجغ نمهم ان ةقلخ هللا اهقاخ ةدحاو :

 تصحعال وو هربغ نع تسيل يلا هبرغملا ابشالا نم يفو |
 نادوسلا كولمرياس ىلعاهبرنغ:وهودلالا حال ||
 ف هتربس نم و هنع يكح ايف سأنلا ل>عءاوهو |

 نوبكري داوق ةلمجدل نا مهبفدل >عوسانلا نم هبرق ||

 برضي لبط مهنم ديان لكاو موي لك حابص يف هرصقملا ا

 0 اذان تح سر صقلا بابا لدي اذان هسار ىلع 1 :

 .همصص
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 زماهبان وا هجظم هل تناك نمف دلبلاريادو هنيدملا ةقزأ يف يشد مهم>قير أسو بركتكر هداوق )

 ورصعلا >عب ناكاذاف هدا وق قرفتي و هرصق يلا عجرب مذ

 عبجهبلا

 هلوحو جرخو هبناث ةرم بكسر سمشلا رح نكس |
 وهبلا لوصولاالو هبرق ىلع دهءار حقي الف هداج ْ

 موهشما خهو هم ولعم ةربسنيترم موي لكيدب وكر |
 ىاهب فتليةدربوا هب خوتيريرحعرازا هسابلو ه>عنم ||

 هبركر و همدق يف يرش لعنو هطسو يف ليوارس
 || ىف هماما هم حقي لماك يز و ةنسح ةباح هلو لبق |!
 هماما يشجو هدحاو ةيارو هرجنك دونب هلو هدابعا |!
 دالب يف يتلا شودولا نم ب و ريضو فيارزلاو هلبفلا ||

 هناغ لها سابلو اهب نيتنيدملا نيب نوفر صتيو اهيف |! 8

 |١ دالمب اهبقرش دف ةرازقم دالبب اهبرغ نم لصتت هذاغ

 || دوسلا ضرانيب يلا هلصنملا ارحصلاب اهل امشبىوراقنو |(! :

 هديؤملا افك نير اناني نسخ لضتقمرورعلا نئنآف نإ
 || ةنيامث هراقنودالبلو ايلا هناغةني>م نمواهرجغ |

 وببطلاب ةروهشملا رجتلا دالب ه هذهوراقنو دالبو مايا
 و هيام اهضرع و لبم ةياملث اهل وط هريزج يو هرثكلا |
 || هنسلارياس يف ههج لك نماهب طبح لبنلا والبم نوسن# ||
 ضافو لبنلا جرخو ظبقلا يجو تشغارهش يفناكاذاف |!
 هتدم اهبلع مافاوامرثكاوا هريزحلا ذه ىطغ |!

 || لبنلاذخا اذانع وجرلا فذخاي مث مقي نا هت دام نمهتلا |



 جحا وقع

 ١ ا رسما نادوسلا دالبىف نم لك عجررزشلاو عوجرلايف 1

 || لبنلا عوجر مايال وط نوثحياناحري زحلا كلتولاني
 || هللا هاطغاام كتصانه هثحب يف مهنمناسنا لك خخ ابق ||

 مهنم ببخ امورجنلا نم البلقو | اررنك هناحس
 1 مهي دب اب مصحاام ساندلا عاب ه>حيلا لبنلا داعا ذافححا |

 كا د ا اوج (!0+ ل او

 لها هرثكحا يرتشا و اضعب مهضعب ر جات ىرعنل نم
 ااروديلا :ءوجرخ او يصق الأ برغملا مطهاو نالكراو ظ

 || ون>م نمف ةنسركي اذه عي اصبلاو تاراجتلاي
 !١ جنك قلد اهبنو هرببك ةنيدم يو قربت هراقن

 ١ نمو لبنلا عماتي رطو ماي. ةتسؤقر جت ىهناغنيدو |

 هرامقس ةنيدحم نمو لحارسم تسب هر امقس دلبيلاهسارم ظ

0 
00# 

١ 8 | 
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 0000اا

 ص منت يت

 / ١ هله هودلغمم ةني حلم ابا ةينامتد نغم ةني ميلا :

 |١ ليبغر ةني>ميلااهنمو راكلر حلا ةغض ييعهغبطل ةنيدم
 ٍ ابونجب ليبرغ ةني >مملأ هرا وقس ةنيحم نرمو ماي ةعسنت ا

 |! يو ولكل رجلا ةفسض يلع ليمغر ةنيدحمو مايا ةنس ||
 ١ 2 ونحلا ةهج- نماه واعي لبجيسو ردقلا ةغيطل ةزد دب ْ

 || يدحاوهرانغ ةنيدم يلا برغلا عم لببغر ةنيدم نمو: |
 |١ ريغح- اهيلعو لبنلا ةفض ىلع هذ هورانغىهلحرم ةرشع ||

 ١ مو هج اهلها نو بشك فلخ اهبواهبرياد |[
 || هلحرم هر شع يدحا هناغ ةني >ميلا هرانغ ةنيدم ||
 ١ يني امه انركذيتلا دالبلا هذه ةلمقو ليلقاه ىاضو ]

 ١ . يه هناغ بحاص ةعاط |



 8 1 هج

 لوألا ميلتالا نم كل اناازدإل
 | لوالا ملقالا نم ثلانلا نحلا اذه هنمغت يذلا نا ||
 | ةركرك روهغوكس ةنيدم هر وهشملان دملا نم |!

 ظ ْ ©هيدأونو 7 يهججتاو © ناثامو © هواغزو + هلمتو 1

 || يلع هني ماهنان هغ ركح هنيدم انمان جهوجاتو |

 | ةلاعنم هواهلها ب رشهنمودل امشي و ىلخلرحلا ||

 | هنيدم يو مناك نماهلعج< نم نادوسلا نمو هراقن و

 | رصي عي انصو لاهماو تاراجت اهب و اهلر وسال ةرماع

 | نهبلا بسني هني دملاهذهاسنوهبلا نوجاتح اهفاهن وف

 .(| هيلعو تاروهشمهب وتافراعدهب نهنالاقيو ست |
 ١ هرشع ب ىغلا ةهج فد حنغم» يلا هغوك ىنرموت ارداف 07

 ! || نيو فصذ ىرهش نم وس هن اغلا هغوكح نرمو مايا[!
 / | نوددبب اشيلا غرك سمورهش هلقمد يلا هغرك 1

 | لامشلاي ركرك ةنيدميلا هغوح نمو ,رهشلا ||
 ١ ركرح ةنيادمو لال ايس هلدحرم نورشع :

 ا ةلض يلع هو هرببك نادوسلادالب فركذلا ةروهشم ْ

 ىاهلها برش هنمو اهبرهف لامشلا ةبحان نمجر رهن ْ
 | :ذهركركح ةنيدم نانادوسلا نيبتكدس ركذي :

 لبنلادهرهن يعاهنا نورخا موقركذو ميلك ةفض يلع |
 | موج يح يرجر هنلا اذه نا لوقلانمصصيذلاو |

 | لهل فارسصلا يف ضوفي مث هجنك ماباب ركرك |
 | قارعلا دالبب يذلا تارغلارهن ضوغيام لثم ساهدو ١

 | ةنيدم ثلم نا مث اطبلا ف تام هصوغو ١

 | هلو هسننل بطانخ هتاذب ميات كلم ركرك |!

 | ميصح ظ :



 || هبسكالاوريوا كلان وسبلي مهراج#و مهتاروع

 اج اجتلان ولخا>ي مهورزالا نوسبلي مهتلجو
 ةضرماقملا ةهج يدع عياسصولاب مهن وعصبي و مهنوسل |

 | ندد ةبحل د وعب يمسم اد وعلا ركوك ضراي تبني و
 مث ةعرسم هبلا تجرخ هكر خ يلع عض ىاذا هنا هةصاخ
 ظ نمه>بباش امنابغل نمذخاي دوعلا اذه تكس امنأ

 | دنعةىقهسفنيد> جو عرفل نميش هكدر >ينارجغ |
 | لهاو يبصق الابرغلا لصادنع يحصلا واصخذخا أو

 هديب كس ام هكسمأ اذادوعلا كذ نأ نالكراوأ
 || ةفصور وهشم اذهو هتبلا ةبحهبرقت هقنعي هقلعما ظ

 ١ هصالالوتغم احرقرقاعلا ةفصك دوعلااذه
 || هناغ ةنيدم !اوكرك ةنيدمنمونوللادوسا
 || ةنيدميلا ركروك ةنيدم نم ورهش فصن ؤرهش
 || ضرانمهربغص ةنيدمهو هلحرم هرشع عبرا اقرش هلت |

 هلق نمواهلر وسال د وثكرشباهبف ةعماجرا رك
 || ناثتامو هلحرم :رشعاشنتا مناكضرا نمنانام ةنيد>ميلا :
 ١ هلعتسأ ١تاءاسنئصلا نموتأ هب سبلو هربكص ةند لم 1

 يلاناثامةنيدم نم وزعمولاجوهل وهلبلقمهتاراج#ى |||
 | ةنيدم يه او مناكنماضيا عو مايا ةبنام يه ةنيحم |
 !| نمر ىاجي عمو هاذا مهسفنا وهو ليلقاهلهاوا >ج ةربغص ا

 || يزودانجاو داوق و هرربك ةلخد و رببك مثح

 ||| لامجلاو لبذل نودكري مهو هنسح ةبلح و لماك
 ْ ومهضرأب هطبحملا ممالا نموهر واج نب رهق ىسأب مهل و

 توجع
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  ةثالثلبنلا و يججتاا ةنيدم نيبو قرشملاةهج نمهبونلا
 ىهجدعا نرمورابالا نماهلهابرشوب ىنجلاا ةهجيف ماير

 ظ ةعق ةنيدموراغز ةنيد>مو مأيا ةتسوراغز ةنيدمملا |
 || نييراغزلا نم فقلخ اهل وح ورشبلا ةبثكر وك |

 نولماعتي عيانصو هرجسي تاراجت مهل و مهلبابن ولبشي
 موحلو هرذلا مهلكا نابالانم مهبرشو مهي يانيباهب ||
 رتح مهدنع نابلالا ورعصملا تن ىو هددقملا اجلا |

 ْ رثكامهراهبنورتنسي هغىبدملا دولحلا مهسابل

 لخارميفامتناثاميلاهراغز ةني>دم نمو ابرج نادوسلا |
 ةارعملاجررثكاو اهلماءواهرجما نكسينانامؤو

 || ثالث هىجات' ةني>ميلاناثام ةنيدم نرمو يسقلاب ةامر |!

 (١# سرح مهو نيوجانل ادالب ة>عاقيقو هلحرم ةرشع |

 || نموهبونلا ضرابةلصتم مهضراوابش نودقتعيال |
 يكح ىهربغص ةني كم: طه هنهسةني >م ىهنهس ىهدالب ْ

 ||| ناليبحاص نارا ركننيادميلانيرفاسم لا ضعب |
 اهقرخ هبونلاكلمرلبق نمرجماوهو هنهس لا هجونت |!

 بارخنالاه#و قانالا بع مهلمش د دبو.اهم>ح هوا[

 ةنيدم نمو لح ارم تيب اهبلا ةوجان'ةنيدلم نرمو 1ْ

 بسنناهبلا و هلحرمهرشع نامت هبباون ةني >م يلا ة ىجان ظ

 ظ اوفرعءاهبوهبونلا |

 ضعبو هبونلادالب لوالا ملقالانم عبارلازجلااذهيفى ||
 نم ةعطقو نيوجاتلا ضرابونج ةبقبو هشبخغلدالب ٍ
 ظ هروهشلادالبلا نمهبونلادالب ف هلخادلا تاحاولادالب ظ

 دعاوىفلا

 يي اا
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 قهلقن دو #دولغوندهشرك#وهروكذملا دعاوقلاو ||
 هغاجنل او هطكرم + هشبحل ضرايفو © هل وسو: قالبو 3

 ظ ةنيدمرصمراب دجعأى هلخادلا تاح ا ىلا ضراأ نمو

 نيلبنلا قارتفارحلا| ذه يفد 8 ينيدرلاو 51و قناى ناوسا
 يلا ب ودل نم هيزجوى اندضرا|فشي يذلارصم لين يعا

 0 ةريازرجىفى اعم هبتغفض يبعرصم ندمرتحكا|ىلامشلا !

 يصق يلا قرشملا ةهج نوره لبنلا نمياملاهسقلإو ايي ْ

 نادوسلادالب عب لابنلا نم مسقلا اذ هيلع ىبرغملا ||
 لبج نما هجر ناميؤلا ناذنهو ام رثكحاو ا |||

 ناك ذو هجر دةرشع تسب ارتسالاطخ قوف يذلارمقلا |||
 | اهنمراهنالا ةسجلااساننودعرشع نم لبكلا خه نم لينلا خش |

 لزنترخالا ماهنالا ىهرجبك ةحيطبيف عج ىبصتاهناف ||[
 لكنم جرخ ىهرببكد يرخا ةحيطب يلا لبخا نما ضيا
 نايلااهعمابرقفراهنا ةثالذ نيتحيطبلا نيناه نمان >حدع ا ى [

 ةني دم هحيطبلا هذه يلع وا >ج ةرببك ةديطب يف بصت أ

 ةفض ييعىزرالا اهب عرري هرمأءةنيدم يف ى يوط ىميت ْ

 هنا لاقيدهر حصملا هيدي عفارمص ه هروح ذمللاةجطبلا ||

 ظ هربح ل اهذ هيو هب كك ذ لعففأملاظالجر ناكدنا نسم

 باوداضياهيفورقانماهل ىربطلا سور هسور هيشي تحمد ٌْ

 اىتسالاط خخ قوف هر وكذخلملا ةجبعجلا هءخهو هلياه ْ

 2 اهبيلا دكا هنيه لاسم لف وداةسام |||

 مويربنلا و يدجامب عابةدعم جرتفايرغملامشلاةهج ْ

 رهف مز د وساع 46 يجف ا ا
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 || رصم ضرادالبوهبونلا هالب ف شبف لامشلا ةهج |اضيا |!
 ظ ماسقأ اناا مرات ادعم واوطي و مشوي ا

 ا ةزبجلا ف بصيدحاو مسقىياشلار حبلا يىففشت |

 ظ هربحبلا:ذهنيبودير حذكسالا برقولا ىهتنتيلادحلاملا | 1

 نمل برحبلاب ربصتتال يىلابماةتس هير دنكسالاو ||
 ىيناهرك ذ يصقتسنسو ال4 لق لحاسلا عمو لبنلا ضيف

 نيباهفرمقلا بج تهت نمو لج ىزعهلل!اش نا هعضوم | |
 نايلا]أهشلا ةهج دا تاحجطبلاو هرشعلاراهنالا ا

 نيبامضرعولحارم رشع لا اهسيطبلاو لصتي |

 ٍ يلابرغملانم ةرام لبجا ثلث هفوصوملاضرالا هذاك ٍ

 ما || يذلا يالا لبخلا 0 د يلاسبا جر ا يوتج 0621
 ا نال خلا لبجسدن ىمسي مهنانلامشلا عم بلا ثهىلي 0

 لبحلا لي يذلا ث ايان اسال هادي ك4 ا

 ا نيلبجلا ضرااهن ىمسد مهنأف وينو طولا ا

 : وب بيور وو وو

 ْ دالباماو لال ف لتقت ناوثألا دوسربفاصعلار حق يلع

 | الاه شرك ةنثحماهنف اهرك ذان قولا هك ىنل)
 ْ لبنلا نعحعبت يى مايا ةتس هباون ةنيد>م نيب ىاهنبب ىةلغ |

 : هيىنلادالب ٠ نمو اىتسالا طخ قىف اهعض ىم ىاروسي 1ْ

 || هلقند ةفي حم نم لفس ١لبنلا ةفض ىلع يوه ىلغ هني حم
 1 لأ نئرفاسي هىلغ لها لبنلا يف مايا ةسخةرجسم امهنبب و

 0 واوا ةرشع قاليو هىلغ نيبورصمدالب
 لقا

 ااا

2-0 1 

 كرو

8 



 || للاخ اسوللع هبىنلادالب لوطو ارا>ستا ككذنم لقا
 ١١ هلقندو :ىلغل.د1١كخذكخ ررتكحاو نارهش )بدلا |

 |١ ةنيدميلااضيان ىلزني ود بكا رملاب لبنلا فن ىرفاسي
 : نمو لايتلا نم نيعار ذ نيب يىدب ىنلا ةنيد>م نم قالي

 |١ نادوسلا بكحازم لصت دانا لبس م ١قالي ةنيدم

 ا دالب يلاردسلا ىف ذىفدلا يعر حقت الاهنال عجرت اهنمو ا

 فلخ هامل اد هللا نأ ككذ نم ددعناسملا ةلعلاو رصم ا

0 
, 

ْ 

 ٍ نادوسلا دالاو ةهج نمىلعلا لبلق هلعجو لبخل اخهأ ا

 ١ ْ لبنلا واج ايل اءرصمرايدييام يناثلا ديس مزعج ْ

 كنه ىال ىهم اهظعابص لفسايلا بصبفهالعاةهج نمرمب | :

 | كيبيراضنمر ىعتكو هس كمر ااا بملا بصتي ثبح |

 ١ 00 دودو وليس وكم حي 7 لا 0

 ْ تبين اذان كدامملا نول اب هيفال هز عيعادوتكميل |

 ْ 3 تاراجتلاو هر اجضلا نماهبف اهبكار 5

 ِ قاما وبلا هةلحمرلاةيزاي ديلا نيظيلا يشار كاع ا
 ّْ | يننا نموت نأ ىس أى لبجل يعاعض ىملا خم دوب ىديزبلا.

 ١ | الادب ىنلار ىغت نم هذه ناىساىلاجلرهسب 0-0 5
 أ بكارم لك خك ىنونداهم ناق ىالارتك !يف مهن 1

 ا الجز هواتف تا قش ةني دم 1 طي 1

 !! دطنغفل ه . ردك ةرماءءربغيص ةني دم يع ىيبعالا حبعصلا ا

 ْ يورو اى هكاىفلاو بىبخل عاونارياسو
 موس و هع بورا يلو 1
 ا ونمدلاو ا بوو ةيببعلا 6 قىنص ||

00 

 22211111111 1 1 1 ] ز] ] #
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 نادوسلا لبخاهفارطايبعراغااهرو هب ىنلادالب ىلااهنم |

 نيد ع ريهنأ مكر ممهنأ نوعزيوى نينبلاب نيدميملا ||

 رمهناربغ مالسالار ىهظ لبقو طبقلا مايانم هينارصنلا ْ
 ضرانيباهف ن ىلقتنم مهو هبقاعي يراصنلاف جرا ىخ ||

 ةلاحعر مدش ىدنإ ى وذل أدالبو نوليضتي نه شرك ضراودجلا :

 ارحصلاةنىنأ هلعفتام لثم ناكمبن ىهقيالو نىلقتني ||
 نمنا ىسأ ةني حم لصني سبل ىنيصقالاب ريشا ىياجلا ظ

 || هلفسا ل بج وهى يالعللا لبججلا 0 :رشملا ةهج

 انيعم ابيرق> جو هدلعرفح اذا 1 د هيك ب .:

 عع هج ى هضفلاو_ بهذلا نداعم هي نارك

 |١ نأ ىس نم ةبرقم جبع و نداعملا هذخهل بالطلا فياىط |!

 . هيرب ل ىف لبج لاينلا نمأب ىنج ْ

 ابرضر الا نم يش يندرمزلا >جىيالو هراعلانعةعطقنم |[
 ؤ ءرنك بالط هيوزدعملا تلذبهنمناك امالااهعج ا

 || اماودالبلارياسلملا هبزهجتيو جرت ن>عمل اذه نمو ||

 قرش نيبام ىدررشع ةسج هبلا نا ىسا نمذ بهذلاندحعم |

 برغم ا ةهج نم نأ ىسأب لصنني ىدجعلا ضر اى وهوى لامسشو ظ

 | نيزوز تناكو اهبن نركاسال هبلاخنالا هىتاحاىلالا ظ

 رج اياقب نال اهب ءاهضرا قرت هابملاو هروعم فلس ||
 مايديلا اهروهظ نم كلذك نهنال ةمدهتميرقو |
 | ف[ف فيادح نم نوضرالا حلت ىلخت ال ىك ىكوراوك :

 نعماخ هانم ىييلااهبنا لق ىحلل ىكحعو انباياقبىلخت ||

 امكداصتو سانلا نم يراىنت ىهف تشحوت د قوؤذغو ْ

 ضراغم ةلزان تاحا ىلارتكاىهيربلا ناوبخلاداصي ||
 هللا ] ىسحب > عب امبن اهرك ذنسوهرامت اياقباهبف ىرصم |

 ةد قع و



 هج ةووع

 ١١ نوثلث ةطكرم ةنيدمملاق الي ةنيدنم نرموهنىعو ||

 ||| فلخل ةعقحم عواتهلر ىسال هربغص ةنيدمي ىدلدرم |||

 ١ نابلالا وكتمسلاو هبن ىشبعتير هعش اهب و ةرصحتم ْ

 ْ غلاز ةنيدم نمراجتلا زيخدئاسهبلا رربثك مهدنع ا

 مزلقلارح ييعيتلا | ا

 ذل هتان وناد 0

 وج >8

 ْ ب يبي هب جب .واجل يالا ضرارتححا

 ْ سو كداب هوو سس بجو 1

 ةنيدم ”نخنولو و مو ا
 || نمهعينمرهنلا هو  هغاجنلا ةنيدمو  ةطكرم

 ٠ تملا 1 وا رح أ يف 0 >9 97 ْ

 وي زوم ةنيديؤطس يلا ١لينلا هيد ايف ا
 يطبا للا جببك ضير رببكص رهنوهو هفصوانمدق 1

 ظ نيرفاسملار كا مهودقو هشبخل 000 ١

 نوريامهب نوري مهنال لكذو لبنلا هنااولاتنيحرهنلا ١ ثهيف ْ

 ترج يذلا تقولاقهضبفوه>مو هجورخ يف لبنلا نم ظ

 ناصقن حنعرهنلا اذه ضيف صقني و لبنلاج ورخ داعدب

 سبلو سانلارتكاو هو ببسلا اذهل ولبنلا ضبف
 ||| نم اوارامل لبنلا نيبو هنبب اوقرفام مهنا يح كذح |

 || نمدانلقام يصصنو اهركذانم >قيلاهبلبنلا تافصلا
 نفلا اذه يف ةغل وملا بتتكا هب تاجام لبنلاب سبل هنا

 4و ْي طب



 حر ا

 وْ ب

 .٠ هوي ته هم اعمل

 وبجطب كذركحذ دقو قالهن ةنيدم دنع لبنلا ||
 ناسح هر كح ذ وابن ارعجلاب يملا هباتك يف يذ ولفالا ||

 | ماهنالل ركذ دنع ب ياسجلابانكفرذنملانب |! 1 م مصل حج هيج ميسم
 هببلحاسلا هشبخل ن>م نرمو اهعقاوم واهعبانمو ||
 || اهب لصتااس يلا يطقاب و تلقاو هنوقنم ىغلازةنيدم |!
 :>بصتياماهترجم يرقلاهذهلك ىدربرب يرقت ارا نم ||
 || يتلا بويكلر ياسو نابلالا نيو كما نماهلها |
 ور وكذلملارهنلا ةغض يلع يتلا مهارق نم اهنوبلج# |||

 اهلها ورهنلا ةغض يلع هرجغص ةنيدم هغاجتلاةنيدم ||
 هنمو نوزهجتي هبوربعشلا ىدرذلا نوعرزي نوحالف |
 بفيباسلا هطكرم ةني >م ىدني حملاهذه نيب ىنىشبعتي ||

 | نمديزادىعصلا زف ىورهنلا ف ارادت ماي.أ ةتساهركحن ||

 | مهيشخ وراغص مهقرأي هزو ناكمالار دق يلع مايرأ ةرشع ||

 نم يشب ىنحلل ةهج يف نيني دملا نيتاه> عب سبل و مودعم ظ

 ةنيدسمو هغاجتلا ةنيدم نيبوهبلع ىعي يشا١لىتاراعلا |
 نكهلثم هتيبنجو هطكرمنيب ل1ذكو لحارم يامتهتيبنجأ |
 نماهلما ب رمت ف ضرالا نمدي دردىف :انيكح اك هنيدنج ظ

 مزلقلاب مصنملا لاملارحجلا حاس لع غلاز ةنيدمورابالا |||
 هرجعتال ب دنملا باب لإ ةلصتم هلكرهصاقارسجلا |ذهرعقو |

 نرهلا لخاسيلا غلاز نم ىاهفلتتف حايرلااهفطتختف |
 رطقلا ةربغص غلاز ةنيدمو يرشل ةردقم ما ةقلث |
 ||| راكا ىرمثكاهبلا نورفاسملاو سانلا ةرتك ْ
 ||| نم عاىنابهنيدملا هذه يلا لصت مزلقلا بكارم |

 !! تاراجتلا ظ ٍْ ١



 هوت ةيووم

 ا اهنمجرخبو هشبغل دالبلا ين اهب فرصتي يلا تاراجتلا )

 ةسجدنوقنم ةني مولا غلاز ةنيدم نمو هضغلاو فبقرلا '
 ةيرالا ف اهب ابعت ريكو نم لماذ ركل يابكوسلاوودأيإ ١
 هيرجلا يف هلحرم ةرشعاتننا امهنببو نوحاق اهمسا ةدلب

 لج ادسلل ىلع يورعلا يف مايث ةعبرا تدقإ يلا فنوقلس عمو :

 لم ال يلارماغصلا قراوزلا يف اهبلارفاسيو بونك ف ْ

 ضرا ةهج نم هلكرحبلا اذه نال قسولا نمر بكا يشلا
 بححارملا هبيرجت ال هلصتمر بصافاو شرق هشبخل

 |١ هربكحب تسيل ةربغص ثنقا ةنيدمو هانلقامكح

 ْ ةنيدلم نمو بازخ اهرثكاو فلقلا مصيبص

 .. هييرق اهنم يو هوجاهلوا 59 هيرقاهي لصتتواط»

 والا 00 ٠ لا

 يام حاملا :© هنوقرق وجوبا

 ي واهتلامم يهتنت اهبلا و هربرب ضرا نم هثالثلا دالبلا
 نم مشبع راكا هردرد يرق لها و يناهلارحبلا يلع

 و ه.هبلا مه دع يمست و هيرحبلا فحالسلا موج

 لبج اهبلعو رجلا ىف ناموي هنوقرق يلا ةوج ىرم

 همرتيلا هنوقرق نم و ب ونا ةهج يف ته مظع
 ظ وهو يف وقاخ لبج اهنم ي حبتيو رحبلا يف مايا ةئلث

 رجلا يفالا تح دته و ةجراخ سور ةعبس هأ لبج ظ

 راغص دالببحللا اذه سور ىلتوالبم نيعبرا و ةعبرا ا

 هكصرم ىلا قوقاخ نمو ةي واهلا اهل لاقي يرقل اك ظ



315 _- 

 يلعو مايا ةعبسرملاف وراغصاج ةئالث لحاسلا يلع |||
 || و لينلا ريكره داو ةبربلا ف هكرم نمنيتلحرم |||

 | يعاجلا>لب يل هكرم نم وهرذلا نوعرزي هبلع |!
 || اجنلا ومايا ةعبراربلا يلعو موي فصنَو مويرحبلا |||
 || يومايا ةنيامث هونرق يلا اجالا نموهربرب ضرارخا ||[

 || ومايا ةتسهنوزب يل اهنم و رحبلا يلع هرجبغص ةني حم ||
 || نؤلكاي اهلها و هلها ةنوكسم :هرببك ةيرقي |١

 ناسعييتلا تار وذاقلا نمابشا وشانحالاى عداغضلا |||
 || نامثرلاد الب اهبلي اضيا ضرالا هذه واهلك سانلا |!

 نالصتيام و :رفك امهلها ىناتني >سهنوزب ىةونرق |أ
 ١ خلا دالبلا هله لكو حلا ملارحجلا ةغض يلع خزلا دالبب |

 ه||| ضءامهنبب و لاهشلا ةهج يف نجلا دالب لباقت هر رك |
 || رخا ةنكما ف ن وكيو لبم ةياقس كانه هضرع ورحبلا ||

 ظ ا ينرحجلا ناوجا جورخر دق يلع لقار اذه نمرتثكا ||

 | اسمم ورحبلا ىف لبطارقلا لوخدر دق يلع يراربلا ||
 | اهنميارج عبرارجلا اذه يف لصخل احلا ذه هنمفت |

 أ انلاؤ نان صخامجا دعا منيبأ و قرشملا ةهج ىف نان يزج |||

 | ينامهتصو يصقتسنسو شبشلل نوجا و ناترم هبن |||
 | بسني يلارطقس ةريزج !هنمسولاعت هلل 'نوعبهعض وم |||

 1 اقيوهببطلا رئابنابرحم لخاسلا نيبو اهنبب ىاهبلارمصلا :

 || ذنسو + تكساح ىو طابرب ةني>دمنملادالبنماهلب |

 | هللالرحاهرابخ ١ةلج عءماهركذ عضرميوامرك ||

 | 021033 دالابعق ةريرج صان هتعيارلا ةريزخاواعت ١
 || لابجاهيفورجتلاةرجثكاهنكةبلاخ عوزخل اذه نم برغم ا |||
 .فيااهبف نو هرعفمبا دو شو وب ىرضاهبف ىةرعوةكدمم |||

 نجتمع



 ||| ةرهزجلاهذهيلا طقسامب مو رجلا ف بصتورا رخامنيع |||

 ||| نم نا مزلقلا بكارم نمو1نمهلادالب نماهبلا مرخا نم |||

 | ف يرعملا نصخل لباقت ي ىاهبن وةبغتسي هشيحلا بكارم

 ظ وهنا هج عب نمرحبلا هب طبحي لبج ب دنملا ونايرح ا

 ||| بيرغت عملامشلا ةهجيلارهو بونحلا يليامييعالاهفرط ||
 || دالبيليأم هرهظ ىالبمرشع يذا نموحعن هلوطوربسي |

 || نيرجلااذه ضوخ يلعد حار حقيالف يطقابو تنقا |[
 || اذهبرمال هنا بيايعلا بانك بحاص ريكح و دهجلاهذه |

 |( ىدبلاهبذتجاالا >ي دحلابهرمدملا بكارملانمينلبجلا |||
 ا[ ب دنملا ابجاماىهتيلاةنم صلطعي د اكيالف هةعم هكسما ١

 8/||| نم ينلسبلو هانلقتامكرنملالحاسءمدتمهناف |

 || يريهتح كانم قبضيرخبلانالاهعوجر واهربسم ||
 || نملبجلا اذهيفو نجلا نم يف الاربلا نم هبحاص لجرلا |
 | اي ناوبحلاما اهنم جرخيف دحااهلخ ديالةراغمهرهظ |
 أودصق أاهنم لكذ سامنلا ملعامو ةبف يرن وادلح |

 اودحااهبلا نالا م صيالف نيطلاوةراجغ اب اهو دسواهبلا ْ

 |١ ةليلجرطقلا ةعساو ةريزج ىهف يرطقسةريزجاسم |

 ا تومرضحب>لحتي يذلاك ب بطلا يناهرجص ق وةيرعصال ى. |[

 || ةهج نم لصتت هانلقامك ي ىاهربف يرجلاو نملا ||

 ْ ةب وسنم ىدنم ةب وسخ يلب نملا دالبب برغلاى لامشلا |!

 ْ وهسبنم نر >دلم ةنيدم منرلادالب ةهج ساهلبا قيىدبلا :



 ا ناككذ يف ببسلا و يراضن هرطقوسةني مز هارتكإ ]

 ا ةدلاماسا تزغوسران كلم يلع بلغت امر دنكسالا َ

 : دلعم ناك ودنهلا كلمرموم لتقو >نهلاريازج ْ
 || ىف ناكف رمصلا ةريزج بلطبهاص ىادق سيلاطوطسرا

 || نمدغارف حنعف هملعم ةبصولجا نم ككذرحنكسالالاب ||
 ا ذخا اهكولم رع ىاهبلع هبلغتى دنهل اريازج خخا ٍ

 ا هبع اف يرطقوش ةريزج يلا لصون يلاريازحلا كلت ْ | يلع باغت>قوياهلارحلا أةهجيلا دنهلارحبيفاعجار |

 || نيبنانوبلاب مهل بتسيو اهنعاهلمها لقني ناب هرمايي ||| | هبلا بتك سبلا طوطسرا يلارمخل لصواملف كذب || || هلعملابتكف اهاوهلاحتعاو اهارث ببط نسحاهنم |
 1 ا ل يا ) ْ

 || غبج عافتنا عمدبالا تاجرايالا ختال هناو ةيبطلا عفانلا |
 ا ربثك لباجاود هتاذ يف هنالو هفيراصتو هذخاب مالا ْ
 || لقنواهلهاةلجاهنع جرخ او ككذر >نكسال ا لعفف عفانملا ا

 ظ مابقلاوردصلا ةرجت ظغححب مرماو نيينانوبلا نماموق اهبلا ْ
 هبلويرهش يف عم _صلارجت قارواو اهتسارغواهب |
 ] عضوتو اهرب غو ساحلار >قيف رطيو اهباعلجرحسيو ]|

 ظ ةريرج اسسماو سمثلا تشعارهش ف ففجبو قاقزيف 1ْ
 ١١ نوج ىفامهفن ا هركحذانمدق نينللا ناترمو ناترخ |
 | نابل ١ تبانم اهبف يتلارجنلا دالب يلا تاذاحمل اب شبشغل ||

 ظ هللا بزعملا نور ردوخ انمهوكسو نات روعم ناقريرخلا ناتاهو ]
 ظ انتقو يف برعلا اهفرعتال ةجدق ةيداء ةنسلاب نوذكتي ْ

 . (|| نم هنوعيببف جبكل رجنعلا مهبلا عقياما منكواذم
 ١ هيتريرجلل نينا نم جرحى رهبلا نيرفاسملاماجتلا 1
 .لبذدلا 1



 || تندااسلاروهظو لب ذلا نمبر ضوهو ناعليزلاولبذلا |
 | اصاو مزدخو مهلسغلاءاصق نجلا لها اهنمذختت
 | هدرتلل نالخمل اهنمفزعلل اذه يف هعقاولا نهلادالب ||
 ا هدرخل و انال 2 نيصخل ىوست برعلاور حجل | ىلع نصحوهو :

 ا قلل سلال اونزعؤ 2 مس عطنعم نولبلق هسانوربغص ناصح : ٍ

 ْ عيرارملا ين هقفالغ ف الغلا هنبهو هقبلت ةهشيا ورشا ْ

 || >ببز يسرم يلع وهو رضح ناصخل اذه لهاو لحارم ||
 |١ ةني>نم >يببز ةنيدمو الم نوسكح ت>ببز ىلا ةنمو |!

 ا ةفوضاس مل اطلاجو هدرث لهارهسايم اهلهاو :هرجبك ||
 || ضراوز اغا ضرا نمراجنلا عقجي اهبو نوردكاببلا ْ
 ْ هدد بكحارم ىف نودعاصلارصم ضنراو هشبل ْ

 53 بوزرضاهنم جرخو اهبلا مهقبقر نويلجح هشبغل لهاو 1 مي

 0 ْ | يلع يو هرجعو ينبصلا عاتاوهي حنهلا هيو اقالا |! 25
 001 أ نوئفلثو نانناو هيام اعنص ةني دم ىلا اهنموربغصرون 85

 || هس نالبج يلا >سز نم نهلارايد يلع قيرطلاوالبم |||
 || اليم نوعبراو نانا ناهلا يلا نالمج نموالبم نوثلثو ||
 ١١ اعنصيلا نرعلا نموالبم نوثلث قرعلا لا ناهلا نمو |||
 || تسبل نوصحو يرق دالبلا هذى لكوالبم نو ورشعوةعبرا |(
 أ نورفا سم اورماجتلا يوابو اهب لزني ةروجم اهنكك رمابكاب |
 ١1 تاربخل ةردكح اعنص ةنيد>سو اهنم نودوزتيواهبلا :

 ْ ادهعاهذم م حقا نجلا دهالب ىف سيبلو تاراهلا ةلصتم .

 || ملقالاردص يف يو اسانر كالو ارطق اهنمرعكاالو |
 | ادبا اهب نمزلاو يرثلا ةببط يوهلا ةلدتعم لوالا ||

 || نوعيراو ةبنامتماسذ يلا اعنص نمو درملاورحلا لدتعم ||
 |( نكاسللا ةقببض هراعلاةلبلق هرجغص ةنيدم يو البم



 حو

 هج ةةيوهم

 || لابما ةعبراو لبم ةيام ن>عيلااعنص ةنيدم نمو ||
 || ةنيامئرامذ يلا اعنص نرمف سحادرايد ف فيرطلاو |
 || متالبمنورشعو ةعبرا ناتبس قالحم يلا مثالبم نوعبراو ||
 || يلا متالبم نوتس ناترواجتم ناتيرقاورادنو رج يلا ||
 ْ يلا نبأ فالك ىرمو اليم نوعبسو نافذا نيبا نال ْ

 امناو هربغص ةنيدسم ندع ةنيدمو البمرشع اننا ندع |
 || رناستاهنمو نيرحبلا سرماهنال اهركذرهتشا |||
 || عانتتم بلجي اهبلاو نيصلاو دنهلاودنسلا بكرم أ
 .||| يلعو اهلامث ةهج نماهب طبح< ندع ةنيدمو نيصلا ||

 || هبن بتندقورحبلا يلارعحلا نمرياد لبج اهنمدعب |
 || امهبلع جرخجو امهنم لخ تدي نيبابلانابقن هبفرط نم ||

 || لصال سبلو مايا ةعبرا ةزجسم لبخلر هظ يلعب ابلا نيدو || رف

 | يلعوا نييقنلا نيؤه يلعالا جورخالو لوخد ندع ||[

 لحارم يامث مجح4أ ا يلا ن>ع نمو ةراج حلب يورحجلا ||
 نيصحلاكةرجغص ةنيديم مج#او سحادرايد ف نافخ |
 | نهلاو هماهت لمي نيب>حلل يو اهبف نوع اهلهاو |||

 || ناوبحيلا محلا نمو لحارم عبس اعنص يلا اهنمو |
 | يلع لقشت دج هرجغص ةنيدم ناربحو لحارم عبرا |

 | نم اطو ين يو اهلها ةرامم اهبلع هابمو عرازمو يرق
 يلا اهنمو نهلا ليابق نم فنانصا اهلهاو ضرالا |
 ْ هينامت ه>عص يلا نأ دحع ىرمو لحازم ثالذاعنص ْ

 || قرشلا ةهج يف لحاسلا عم ن>دع نسوالبم نوعبراو |
 يناهلارعجلا ةفض يلع يو البمرشعاغنا نيبا ةيرقيلا ||

 | هلبلو مويرحجلا ياعسل يلا اهنموركتلاب نوموسرماهلهاو
 | لحاسلا يف ضرتعي لبج امهبنب نال مايا ةسرعلا يفو |

2” 



 || ةنيدمو فيرطلانعقوعبفارصصلا يلارحجلا نم لصتت |
 ْ همرش يلا اهنمو حلاملار علا ةغص ىلعا>جةرجغص اعسل 1

 ١ هربكح ةيرقاعسلو همرش نيبو ناموي لحاسلا ىلع ْ

 |١ ىحاونلا كلت لهاو هيباجلاكهبماح ةسجامهبف ||
 || نماهب نوحصبف مماضرماهبلا نوبلج< و اهبف نورهطتي |
 || همرشو اعسل ةني>دمو مهماقسا عاوناو مهمالا ||
 هيرجلا يف ناموي امهبنبو تومرضح ضررا لحاسبام# |
 ١ ا رمابساه !دحا مسا ناتنيد>م تومرضح ضرابو 1

 | ن>منمو هلحرمرا> قم نيتنيدملا نيبو مرت هيرشحالاو ٍ

 أ ١ ابس ةنيدم تناكو بارشح نالا يبو برام تومرضح ا

 1 تومرضح ىرمو دواد نب ناهلس ةجوز سيقلباهنمو 1

 ا | هيامادصيلا اعنص نمو البمنوعبراو ناتيام ١>ص ىلا ا

 ْ أ لحارم سك تومرضح ىلا ندع ىرمو البم نورشعو '

 1 فناقحالاب رعت هلصتم لامراهبو ندعقرشىيفقو ||
 1 اهنم جرس هلبلق رجا ةماهبوراغص دالباه دالبو ْ

 ا ةنيدعو يرطقسلار بصلا تودوهو يرضفلر جصلا 1

 | ةشلا:ناكاهتترعر اسم لماوع هلا نصا لح نئاوطايش ||
 || همرش نمو هنعاهقرغت لبق برعلا مايا ف ىوكذلملا ||

 || ةنس طابرم ةني>م يلا لحاسلا يلع اهركذ مدقنملا |

 ِْ فو نول يا م موسم را سول اياا||

 | نوحلا تناهطجو هيفا دماج لاقاب كلب نوخلا اذهرعق

 ١ يافج 21100 ديداني و دهورتال وم دباب ا ْ

 ا قراشملا عبج يلا هبرهجتي اهنمو نابللارجن تبنت 1

 أ[ هموزاردلا رغب كيس اح ةيرق يلا اهنمو براخملاو ا

 1 ءاشير ل



 اجتمع

 ىكساح لباقيورحبلا يف نايرج< ورحعبلا ف ماي.أ ظ

 زا ا رو ا و ا :

 || ليجوصو سول يمس لبج كساح يلءعو اهركذ
 ةهج يف هلباقتداع موق ضراورحبلا يلع لطمرربك |
 || نيلبم مادقماضيادوهردق ىلا كساحع نرمو لامثلا ||

 حرصم اهبو هرضختم هيرغلا» هربغص ةني حم تساحو ]

 وهو شبشفل نوج يهسي نوج ييعوهورببك تول |
 دكترف بحكارملا هيلا تعقو اذا سيلا بر عقم نوج |!

 ] ميرب نوكي ناالا بعصي هنم جورخل نال ضالحت ْ

 يسبق + دب عي اسيا ونس ش

 . ظ 0 , 0 اذضهنأ

 "|| هقرغتمريازج ةلجو يدنهلاركبلا نم ةعطقدل بج وو
 ا هرفكا دالبرخا ي ىدورب هني حم هتغض ىلع .دنهلا رحب ىهف

 || ههماقلاراجمالا نوؤخاي مهناوابشزو >ةنعيالنيذلا
 || ةدرب نم واهل نو جن: و. كمسلا نهج بأهن ىنه حيف
 ظ هذه نرم ربل يف ماي. أ ةقلث هبو >ن يلا لح اسلا| يلع

 || هتلثعزلا دالب نيج ةيدملا ل جاسلا رغونوجللا
 امروخ ىلعرحبلا ةاض يلع ه هواهبل ابلبرحجلا يف ماي

 || رفتج ديدح ندعم مدنعو هرببك ةني دم و بذع

 || اهلهاووهتراصتو مميبكل لجوهوى هنولعيو هنو

 ا اودارا نملالا ريضيال يتحراصلا ناوبحلل نو رد :مهنانومزي ١

 ا لحاسلا ىلع هسبنم ةني > ميلا هدي >ملاو خه نم ىدرحض ْ

 كس ا ل م

 2 م 1 ب يبج عسج جج ديكس 5 كنز

 0 1 9 200 1 م ل ال ةةيوررا ك توي# اوسع رش دوا ل ا م جادو عدكم ضخ تح 2 5 م

 ا

 ىف 2 0 جلل

0 



 نوفرحكتم اهلها ى خزلا هربغص ةنيدم يىنيمويةفاسم ||

 مهبالك ىننوفلا حيصلاى هن دعم نم>ي >خل جاركساب

 نم ةياهنىف ىو عابسلا ةلكجو بايذلا لك بلغترج

 دترببكر وخ ةفض يعورحلا عدني دللاهذهواهلرهفلا ظ

 هراجلا نم ئش هبلع سبل ىنجمويةردسم بحكارملاهلخ ْ

 2 مأي.أ ةنسربلا ف سيابلا ةني مهلا هسيئرو _:رمو

 هرج ة قئاتلاب ةلشا ةعماج يو فصنو يرخردجلا

 بهذلا ةلاغسضرااهب لضتي و خرلاةلامرخايسيابلا
 ْ ين ماي أ ةبنامت هنهنب يمست ةنيدم ىلأ لحاسلا يلءاهنمت

 :ا[| حملا نيتاه نيبام نال كن ىرحبلا يف فصنو يرحم نربلا
 ىطلا نعقوعبفب ىنخل ةهجيف ذخابرجبك نىوج نيني ||

 ناءر عجول يننيتني >ملانيتاه نيبو ا>صقافي || وف
 ةيدحات لك نم هبناوج رفح دق املاودربع هلاقي ضيرع

 ب ذتجيروك ذملا لبخلا ذه رالي اهاوص هبجوملا توصيف

 نوحتتي نورفاسملان:هقصالام بكا ارطا نم هسفنملا

 هبلح اسلاخزلادالب لباتيو هنمنورغي و هنغ

 هعساواهضرأو هرتبك يو خارلاريازج يمسسريازج
 مو حرموا ودتوسل ا وبلا جميوم 0 ظ

 | هذنرسةريزج خارلاريارج نمو دوسا هنولر ىفاكارجتو ||
 لايم انيامو لبم فلارك يام يلع اهربسكتو

 نولخ حيراجتلا و ببطلاةيوانااهبورهر هل صياغماهبو

 ] نحت يذلازكلاذه يف ةعقاولا خارلاريازج نم واهبلا
 هذه لهاأهبف نكسي يلا اهتيند>موةبحلالا ةريزج هبق

 طالخااهلم أىجخارلا لها ةغلب ةجوفنالا يمت هريزخل
 نيبو ك1 ينوجسم نينا عيوزوي سن ظ



 || ىدحاو يرح جزلادالب حاس نميتلا سنابلا ةنيدم
 مدنعزوم ا زوم لا نم مهشبعرت كا ىلبم ةيا جبرا اهر ىد
 اصيا يبيغلازوملاو حنغلا يميملازوملا هن ناولا ةسخ

 يناعلاز ىملاو بقى اةرشعادةنثا هزوللانز و فدج ىيدقو
 هريزحلهذهنمبرقلابو يركسلاز ىلاو اير ىم از ىلا

 لصيال يرذلا يلاع لبجاهيف هربغص ةردزرجر حبلا يف

 كذو هنم ب رقام لك هقارحال هدف يش يلاال ىدالعاىلا دحا

 جر ى>قتتران لبلاابو مظعن اخ در اهنلاب هنم هرهظي هنا

 قاهزةر احا هنم وه. بذعةدراياهنمف نوبع هلغسا نم ||
 || هريزرج اضيا هروك ذللا خارلا ةريزج نم برغلابو
 اهنببو نيبم ىبل ايزومسي ناول الا د ىساهلها ند ىمرك

 || ةريزجنيب ياهنببو ةلبلو موي ير خزلا لح اس نيبو
 1 ةريزجلاةذش نم برغلابى موييرجج هجوفنا هاما خارلا

 يلاهنموراحن ةثلث نموح ايهنببو دوىرغلا ةريزجن

 هرببك ةريزج يف ىنافيفخ نابر بشل ضرابودست ويلا

 دووقل اورملا نمعاونااهبو هعبنم فارجورجتو ضابغاهبف

 تبلغت >قاهنايتح حيازنتى حلوتت هربثك هريزكل هذهب
 ةريزج يلاهريزحلل هذه نرمواهترفك هريزخلل ه خه ىلع

 | ديصتيفناهبلع نولبحتي يرطقسلهاونابرخ يرطقس

 ١ لاقي ةريزجلامثلا ةهجودىرغلا هريزرج نمىاهنو

 || يمسو يراصن موقاهنكسيةرماءةريزج ع ىهبرطقلااهل
 5 هلبق 0 ارحل خه ىف نمعملا رحبلا اذه

 أ|| اذهيودنهلا لما ةغلب هدكرمهرج ياهلارجلا
 ّْ هنولمناترحو يش رى ى هزربنكحص بياعرحلا

 ْ' اذه رم ىككذ نيد ىعارذ ةيام دل ىط نوكيام اهنمف
 ظ رجلا

 كدلك ب



 ظ ١ نكن وتاقو دحيارلا ببطلاربثك ارجذعلا جرضرحبلا
 | هب نذفتيشوهو لقا ورثكا ىراطنق نم ةربنعلاانهنم

 ١ !نانطغنلاب تيه نىبع ف خقنتاس ل شم رحلا معقيف نىبع

 ظ لحاسلا يلا هبير ا هس عم

 لوالا ميلقالا نم نماثلاركل

 أ رووا ير ل اور نوي

 ْ 9 0 ماما رجلا يب يج همم لن د وج

 1 «درج يالا زيش مرمي يطلع وب وسوف لا ربل

 5 : يدى هنوبص لا جبع ندم ثلث دلافسرؤراب

 ؤ دور كنتي يني: رتل ةفلغ يفضإ ال خيرت
 ||| هذهو م>:علبخال هلا جرركا سعد ىدالبلا هذه
 ْ يلااهنمواهبلاهرفاسمألا بكارملا هلخ دتروخ يبعهديدملا

 | نم لذح راح ةئلثرحاسلا لع هخوبةنيدم
 || برغملا ةهج قدلافسضرا نم همن د ةني >ميلا هنوبص

 ا 00

 ا 5 هطسج ةنيدملا هخوب يي نمو هكا

 أ( | اذه يفد 40: ويحمي ماوي وودي عسا
 1 انهدهعم دلدصتللا تاجبرلاريازج هموسرملارب دال نمزحملل



 ء -

 ةري زجاهرمكاىةبلاخاهرتثكا و يصحتال مو ضعبب
|| 

 ظ هذه عبد: ىرمقلا ةريزج مهب لصنتى هرمأع ىو هذوبنا

 ظ نداهيومهبملء ياسو رمهنع بذي و مهعج سير ريازخل

 || هبرماتاهف ملكتيال رضاح اهجوز سيرلاو مهنعرتتسنال و |

 نىاقتنيال ممذ_:عاسنلا مكحتواهرماىا عبمج نم ||

 سانلابةرماءتاسيبرلاريارجبهفورعملاريازحلاهذمواهنع |[
 عدولابههتاراجتوركسلا بصقو لبجرانلااهبف عرزيو
 || زحل هذهرخاو لابما ةئس يرخالاو ةريزخلل نيبو
 يمسملار حلا يف ا هرهظ نم بي >نرس ةريزجب ف لعنيريا
 || ةريزج تاحيبرلابهامسملارياز خل ه ذهب لصتنو نكره

 |١ اهكلمو هليوط ةريزج يو مايا ةعبس يرخامهنببو هرمقلا
 ||| نأ هريزكلهذه له !لوقيو يالم ةنيدمايهنم نكسي

 أ || تاسيرلا يفاهل وا ىرهشا ةعبرا قرشلا عمار اماهلوط
 [|| ةاهكلمو بوىنخل ةهجيف نيصلاريازج ضر ا عياهرخ اى
  ةرمأىأ عبجوهبارشو هماعطيف دنمدخ موقيالو دبكك“

 مه هنعر اوسلا مساو به ذر اوسد تاو لكنيجيفو ينارعلاو
 مهو هبابنتلا نيشنخلاالوهنومسي ىوكنكللا>دهلا ةغلب

 تامل !نوم >_+واسنلا نم امض ىعلاجرلانوج ىزني

 || هريزكل ذه نمو مهجل ىز ايلا لبلل ابن ىعجري يراهنلاب

 || ةيناىزغ ناوشوو تادسسملاب ةن ورعم لا بكارملاجرخ

 توك موهواءار ذ نوتس> حاولا لوط نوكي هعنصلا ةمكح
 الجر نوسجو هيامورهظ ىلع دس :>ح اى ةعطق نم
 ةريزج دنكر ه يملا حلا ١ذهيفهروهشم ار يار نمو

 دكت
 دئنرإت اص



 تب

 1 0 ل <: ا ص 2 7 جا وسم ع بل سس سم مس عم تس مس معسل

 مر 00 ك7 ا 00 7 < اي ديو حاوي ا

 5 4 ع

 لشمرطعلا فونص نمبورمضو ببطلا نمعاونااضيالبجلا |
 ' الااهبو هدابزلا ةبادو حسملا ةبادو هيىانالاو دوعلا |!

 : ١ دبج >جوي امهر اهنا ىف ىركسلا بصق ىلبجرانلا زر ْ

 ١١ حيل ىلوللاصي يخرب اهلداوس عب" ى :ربك ىرولبلا

 ْ | درومشملا دعاوقلا نمبي >نرس ةريزج يو نيملا سيفنلا |

 ١ ©#نىل ىخامو ت يدباو © يروقسري ىو ؛جانغاى ابانرم |
 جكرس نقر ود<نسو انو حلسو:ةيذاجلق وة يرماخع ىو ا

 | هريرخل هذه كلم وهب ىرمو (# ىلسترب ىو © ىلبنك ى ١

 ا اهبورصقلا ةنيدم يىانغا ةنيدم ندملا هه نم نكسي ظ

 ا ' اريزورشعةنسدإو مهنعب ذو مهل ظفاح هتبعرر وما ٍفرظان ْ

 ١ نوجسمةعبرا ىيراصن ةعبرا و هنلم لها نم مهنم ةعبرا ١

 . للملا ها هبف عمتج اعض ىم مهل بتر >قو دوهيةعبرأوى ْ

 ١ ٠ نم لج هي دوهبلاو هيمالسألاو هيموىرلاو هيدنهلاينعا ||

 ْ أ مييحصمالا د جم وعل ةردرج يق نابي ثذرس

 |١ يلاءويرذلا ل نينامتزاضرفنينامث
 ا | يلع م هبكازم ينويرحل |هاريوكلف بهاذ اذ هنقلا

 |١ ةعاربلارك ختونو مهرلا ل مج لبا خه مسأاو مايا ةرجسم

 نيم ودةربسم يلع لب نمرحبلا نا حنهلا دأبع مو

 ا تيقاويلا عاوسا دجوت هل ىحعى لبخلا ثم ىلع ىهتالثوأ

 . ا ا ع دا ا عاوناىأهلك

 ا اذهيدعووراسختا عاونا نم ىمىصغلا شقن هب لوا

 00 ا

 تك ا 2

 0 كل يا ا ا ا ا

 ١ | هسارخل ناظقي هسابسلاو ارح لداءكلموهو هكلمراد

 | مهنم ةلم لك اطعيلا عمى مرابخاو مهج بنكي ى

 | ,نعدصقو مهياببنازجس :عنوبتكيف فيا ى طة >عوسانلا

 ٌآ ١١ مهنومهغيو مهعيارش مهنى ءيونامزالا فلاس ينمهكولم
 : 1 هس مسمع
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 هيلعال يردي ال بهذ نمؤصو>ي 2 كل4لوةنو هكعيدالام ْ

 أ كلامج سيل ى ناهئاراخالا عاوناو توقايلاوردلا نم 1

  نمبي >حنرس بحا هكله ام دنهلا كولم نم حا ْ

 راكانالراجالا عاوناو لبلخل ت ىقابلاوسيفنلار جلا ||
 اهرح واهني دوافو هتريزجلابج يف دوجوم كلذ |!
 || كولم ادالبرياسو نيصلا لها بكارمدصتتاهبلاو |!

  قارعلا نمرّلا هبلا لج بي دنرس كلموها نيرواجلا

 2 رشدوه ىهدالب يهل عابت هلا اهيرتشبف سر افدالب نمو :

 || نوبي اهلهاىدنهلا كولمىهأردالو انزلا مرح < ى اهذبم 1

 مرح هنانراق كلم الاركسملا با شيلا 0 ْ

 توقابلاوري رحللابي ددرس نمبلججو بارشلاوانزلا |
 نم عاىناو جذابنسلاو ساملاور ىلبلاو اهلكهناولا عبص# ||
  حنهلاب لصنم اربلا ىهريزفل هذه نيبو ةربثك را ْ

 فبلب ةريزج يلا بي دنرسريزرج نرموربغصزاحم |[
 كنهلا ضر او فخمة هبط و واق هيلاحاسسلا ١

 بيدنرس بابغا يمهتور اهتااهبف عفت ناوجا يو بابغا ١

 نيرهشل اورهشلااهيفرتو هرايسلا ب بحاارملا اهلخ دنتو .

 تم ييارلا يارلا ةريرج بيدنرس هريرجبلصتيو |

 هج مجتمع همس هوم لج ح هيجل

 ||( يهستةباداهب و عرف ةياعبس اهل ىطركذياهفو |
 قىفو ليبغلا نودن ىتكت هبادلا ةةشو ندحركا 1١

 هجاج عا نك لجل قنعك جىعاهقنعيف وس ىماخل ||
 نرفاهلو اهيدي يبياماهسار ى لجل فنع جاج ىعا لالخ 1

 هنارك ذياهف ىناتضبقهظلغ ينلي وطاهتهبج- طسوق-

 ناسينا ةروص تقشياذا نورغل هذه ضعب ٍيفن>جدىي ||

 جحا مووم

  ببطو نداعمو عورزاهبف ىكولم :>عاهب ىدنهلا ةئي

 ويعد



 |( ١ذهواضيب لكشلا ةلماكروصلا نمهرجغىارياط ةروصوا ||
 1 فقطانمهنم عنصي»ر ىصلا:خهدبف >جوي يذلا نرغلا ْ

 || دجوت يتلا هروصلا نوكت نارثك ةهفلا نميواست |
 || كولم نا هب انك ناهبذل يكحو هرخا يلا هلوانمدبف أ
 | نبكائكسلا ةبصنا هبادلا هذه نرق نم عنصت حنهلا ا

 || قرعمسهبف ناكىمهي>يا نيب ماعطلا عضواذان>ياىلل |
 | يارلاةريزجو مومسم ماعطلان اكذب معبف باصنلا كلذ ||
 || دالبدا>عااهبف هابملا ةبذعيىهلا ذل تعم يرثلا ةببط |

 || هتابنهبشيو مقبلا تبني ةريزحل هذ هيو لقاعمويرقو |||
 || الا مس نم اود هقورعورجا هبشخواوسلاب يلفدلا تابن |
 || هريزكل هذه فوصف هنملككذ برج>قو تابكلو يعاف |
 || دنرسيلا هريزلل هذه نمواهل بانذاالاضياسبماوج أ

 || ملا قبلبةريزج نمل >عي نادارانمو ماي ةتلث بي
 ]| نمو هنبج نع بي دنرس ةريزج لعج نيصلا لا روك

 | >قوماياةرشعةربسمس ىلابكنل ةريزجيلا بي>نرس | .
 || ةريرج ىرمومجللاب سولا بجلا ضيا هريزحلل هذه يصسقت |||
 || ةريرج يبو ناهيبلااهل لاقي ةريزج بونكل ةهجييارلا |
 ١ يرقلابو لبجرانلا اهلها لكان هزببك ةني>ماهبفهرماع ||
 | مىقاهلهاو نيم وي ةفاسمامهنبب و سولاجةريزجاهنم ||
 م بي >نرس هريزج و نافيبلا نيبو سانلا نولكايزنارعدوس ||

 || س ىلابجنل ةريزجو ا بي >نرس ةريزج سورا. + ةثلث |
 ةريرج نس ىلابجتل نوران ةريشعس ىلابكنل لاقيو
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 رجلا نمةعطق نمضت ل والا ميلقالانمعسانلارحخلاذهنا | ا

 نم يش هبف ى يفنصل ارحجلاب فو رعملار دل ا ىهو يدنهلا | ا

 ينو بورالرادرح يم.ملارحبلا ا
 ْ ريازج ةلجر الأ اذه

 رحبلا 0 لوىقنفهتىقو هللا نوعب دعب امهمكذن |

 اهركذانم >قيلادلافس دالب نم ةعطق هبونج لع يدحنهلا ||

 | قل مب مسالا تارامتو كرش ى أ

 راهتلاملب 59 ةنرج ا ا ةندابم ىلأ هطسح ٍ

 رخاهطوغدةنيدكمو داو ير رمقلا ةريرجيلاأاهنم ' ٠

 ضراب لصتي ىجبكدر ىخ ىلع يوربتلاهل افس دالب ||

 ه>داىلا مأ د ناني كم اهبوىقاوقاىلا ضرادلاغس ا

 هرببكص ةيرق 3 امهيلت ىهنعني هيناقلا مىداو ١ىددامهنم |[ :

 قاوقاولا ةريزج مهيأ صنت ونا وسم دع د فوورصتت ||

 ظ سول ابكنل ةريزج نم 0 نامي سول امكنل ةريز جيلا اهنموى ١

 رببكر جنت ىهىدبغلر ىفاكلا اهبو ماياةسخ هلكذ ريزجإلا |
 ُْن لجر ةي امدنم هرجخأ ا لظت دينك و ديشي ْ

 يف بقي ناب هرجخلا هذه نم جرحت سير ىف تاكا سصما ا

 ظ يرحل عطقنااذ ادرارج 0 بكن اهدلعإ 1

 ناقل عطقدت بابستفورمااطسو ف كة نمغسا سقت |
 0 فاخا د يف دفعني هنارجغ رجل |ككذ غمم وهو :

 ىلارجت بشخواهربغ دصقبو يكتف هرملا كلت ْ

 000 دي باع هريزكل هذه ىف ن فينخ ضببا

 ظ ةريزجو ةباجةريرج» ريزدل» ذه يلي بي ذكتلا حج ْ

 اهنخاو أاهنم ف >حشع ا ى لك نجد ى 1 حره ةرجرجح ى طهالبسا||

 ثحاو كلم يلا اهلك ميارجلا هذه و لفاورتكااوناخترف ||

 ع سسسأ -

 دقو ا
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 4 و2 : ظ

 || هعافترارا>غم دقتيرانناكرب هريزدلل هذ رشحا ىف ى

 || ر اسي يلعو لعتشتران ل بلل ابو ناخ در اهنلاب يهف عارذ ةيام
 | يف ى مى طبام نيبو اهنبب ى همىنت ةريزج طبام ةريزج
 !| راسك ةريزج يلا همىنت هريزج نرم ىهرمأع ةريزج

 1 اهب 6 يرامقلادوعلا بسيئب هريزدلل هذهملأا ى ماي. ةس

 |١ هءخهب ىدنم دوجأ يغنصلا دىعلا نلا دبج ىق ى فرعي

 | لحااسلا ىلي امراق ةريزكج لصتي ى لدنصلا هريزخلا ظ

 |١ دوعلا حج ىي اهبوى لامما ةثلث امهنيبو فنص ةردرج

 | يح اذا نايا ىب وشتم نك خيال اسيد وزوال |
 ئ ةريرج يىلأ اهنمو تارشخل ىماىهلا نس يعلو عبرا

 ْ ةني م ملا فاصلاةريزج نم ىمأي.أ ةرتع نال ىف نص

 ةنيدم #نم ىنيصلاينارمل وا دل ح ارم ثلث نيقىل
 ىرسجلا يف ماياةعبر|ةردسم ىقن اسح ةني جم يلا نيقول
 >جىيالو نيضلا ينارم مظعأ ين ىرعلا يفاسوي نيرشع

 كند حلم نم ىدنبلا نينالو بنعنيصلاو >نهلادالب عب ئ

 | امم ىماي.أ ةنيامت ةربسما ىكناح ةني دم ىلا ىقناخ

 ١ يتواايإا ةعبرا لماشة ري رجم لا هبلحاسلا فنصلا ةنيدم
 ! ةريزجلا لماش ةريزج نم ى يفنصلا رخبلا رخاف

 اهنمورماعلا ةلبلقةريزج يو مايا ةعبرااروشاع
 1 ةريرج يلا

 : ب رغما نما >تم هرببكذريرج 3 فيذخح رم ىي يالم

 ْ د موو

 ا نانو ةبادهن قم مالا ولكالا ميرشاعل 0
 ا يبصلارحبلا نمدت هنلخ ام دحا معيال ىو قرشم | ةهج

1 

 تمم هيما ا 227 رع نوب جوجو

 1 ل ١ حا يم سس ع مم

 م7777 هبي جب 77ج جورج دب رسوب

0 

 كيكو ناب



 | هسارو فنصلار حب هبمسي نم سانلا نمو يصخصجب يملا |
 نال ةفرئاز لاى اصف هللا ظيفلا بلا سوزبمو

 ىف هبلع ةفقاولارتتال ةجظلاو هدغصاع هع رور >كتص دام ٌ

 | ظحلارحبلاب يتفزلا رجلا اذه لصتيو تاقوالارثكا ||
 | ضرالا يي اماهتحتامملا جوجامو جوجايدالبب لصتملا ||
 ١ لصتملا ت ايظلارحجب لضتيو لامثلا ةهج ىن هيلاخل ||
 ١ذه لصتي ىوأنمس دفايكدبرغملا ةهجاضيا ]1

 || قاوق اولاريازج يلع بوىنخل ةهج نم اضيارحبلا |
 || اذهوبونجلل ةهجيف ضرالاب طب ارخبلا يلا تابخلر حبو ||
 | يرتجت هيرحب هر ىراطمالا رجثك حابرلا ف صاءرخجلا |

 | ةذع هبفويرخا مي رحيل بلقنت مث اهادرهشا ةنس ||

 ب || نولصيالام اهنموراجتلا هبلا لصي اماهنفريازج
 ْ ةردرج 3 هريزخلا هذه ردو كىلسلار >غتل اثيهبلا

 ] لضتوو همظع هرب ةريزل ةهذخفو نايرخح دم ادبب

 ||| ةروعم اهنكر ا فغس :هرثك ريازجا هريزغل :ذهب
 أ( لقاورثكا يلا اءاب نيعيرا نم اهب املا متو لوهم اهر#و ||

 ||( ارنك دبئروناكا >جوي هريزخل هذه لابجيو |
 || يلارحلا اذه سار يلعو اهردغ دالب ين نوكيام رثكا ١
 | ذكورا ةعبراامهنبيو دياملا ةريزج نيصلاةهج ||
 | ىلا جرح اهنمو مانالا ةريزجي ا هةمرتس ةريرج نم |
 | يو دياملا ةريرج هفوصوملاريازخل نمو فنصلارجب |
 | ةجوملاريارج نيربكا يو نيادم ة>عاهبف ةريزج |

 هجراخلا نيبنيصلا بك أرم عج هريزحل :ذهبو نيصلا ْ

 ا 00 طحت اهبو علقتاهبلاو نيصلاريارج نم ||
 : ١

 ص011

 2 هت



 ا

 ْ ينص ةري زج ا فنصةريزج نمو يحاونلا عبجلا
 || نماهي طبح تالوف يدنص ةريرجو مايا ةرشع تالوف

 || نمباب يو هفصاءاهب حابرلاو هرعو لابج نيصلا ةهج
 1 باوباو ماير ةعبيراوقناخ ةني>مملااهنمو نيصلا باوبأ

 || ةجرف نيلبج لكنيبرحجلا يف لابج يوابابرشعانث ا نيصلا
 || نيصلا نيا >م نم هنبعي عضوم يلا اهنمراسي
 3 يش اهنم نوكيال نيصلا فارم عبجو لحاسلاب دوصقملا
 لق الاورثك الا ىرهشلا بكارملا هبف >عصتروخ يلعالا

 || ةريزج يلا هج ىملا ةريزج نمو ضابغو تانج نيب
 || تبمييباحلا ةريزج و كذ نمرثك ا واراخ ةعبرابامجتلا |

 | سرلاعمليوطافبقر نا سلاهنم جرخيف بكارملا

 || امدل يغيذركبلاام ناسللا للذ فصتلي يتحدفصاعلا

 ١ يكرم تروا نان ملياهلا ةعب وزال لغم يرطضي رجلا
 ] فيكماركجبلا نم كلذ باصحتلا تئفسناأ يرديالو باج ١

 |( تكيسنارانلا اهتسماذا لمرلولتاهب ةريزجي اذه

 ١' قاو قاىلاريازج نما هبلياهفو ةصلاخ ةضف تداعو
 ١( كاسلا لصي الفزيازحلاو لابحلااب ةعوطقم عضاوم

 |( نرعي الو قاو قاولاريازجاريازحلل هذهب لصنيو اهبلا
 || ةفاسم يالس ةريزج يلا فنص ةريزج ىنرمىاهدعبام

 ئ هذهورحبلا يف هعراش لابج ىريازج نيبامويرشعينا

 ' دوب نووي انك ديلا اي ركنا س يسم
 || لاهثشلا ةهج يف قرشملا عمرمتو جونزلا لحء اسب برغملا

 لوطا يو نيصلا لحاسس امتنا يلا ايدوماضار تعا ةضرتععم



 ١ ديانا ريح عاينرعو ربو
 ظ هذهبو نافخ مايا ةثلث ةربسم يسك ةريزج يلا قرشلا
 عفار اهنمةص لكر حبلا ةفض يلع >ع م انصااضيا هريرغل

 ْ 001 07 ناآهبلارظ انلا لارعشي الا اودي

 | ص يطا 1 ام ام

 ْ ولك حاتم بر اقتم وعدك عال رماؤج لاسم

 || ةرثكو اهارت ببطلاهنع جورخل دري رف ناهنطوتسا
 - نوؤذخياهلها نأ يندد ١د>جربنك اهب به خلاواهربخ 3

 ا 00 بهذلا م مدورق 00 رياهج الك لسسالبب ا 1

 ١ 0 م تان دكركاو مي هنسلا
 ؤ سناسنلاو اهل بانذااليتلا سيماوجللورقبلاوبانذالاتاوذ ١

 ضرالا يلع >ج ىب الودرمزلا نودعماضيا ملقالا خهبو

 | دجويال هعاوناب توقابلا ناذه لبقروكذملا ن>عملايفالا
 نمهلارح يف يلا هبادلا كذكو بيدنرس ةريزجإلا
 نودرحبلا|ذهىفالا >جوتال هبابلاب هاميملا حتنكرهرخو

 ظ اذهىالا نوكتال هددغلاب ةاميملا هيادلا نخل هرزراغ ظ

 ةكمتلا نا: اضياناربثتكه ب دجوتارغلا ةكهسورحبلا |
 | ىف يذلا لبنلا نمل اذه ىنالا نوكت الروفنتس هاميملا |
 ببطلا نم ماقالا اذه ىفىهرجغيف نوكتالو ملقالااذه ا

 قناه كويال هذه لكيدوعلا روفاكلا و >نصلاو لغنرفلا

 هنبعد ملقالا ١ | اذه ىنالا نىكنت الو مهلافالا رباس ىف اهنم

 ناب .هاستملا |ددتعالا لاح يف نايفاكتم هبفراهنلا ىلبللتاو 1
 . تاءاسلاري>قتيف 1

 ا
 ا

 ا

 'ملقالا > ظ

 ك4 واط



 ظ 0

 ٌ اا 00 الذ هيف ا ب د هانهسقيتلا ١
 ١ يرارجلا ىراصم الو ندلاف عالقلاود البلا نم ةبفام ْ

 بسح اهقرط تاناسمواهمماواهردازجوراحبلاورانقلاو |||

 ١١ نالا يد بنى لوالا ملقالا ىف كذركذ نمانل فبسام ْ

 ا ا

 500 ملتالا نم لو الار ظ

 |١ برغملا نمدىخبم ىانلا ملقالا نمل دالازلا ثهنألوقنف |!

 ا اخس فو هلام ملعب و تايظلاردح ثبح يصقالا 1

 نم امهنو نسوقل ةريزجو ناهغسم ةريزجريازحل نمزخل |
 ا ١>باهنمو تادلاخلا يهيشواهركذ م دقتملا هتسلاريازحلا :

 || نيتاه يلاود البلا لاوطا دعا سلا 6 |
 : فو عجر اهنم ير حنكسالا يعانين وقل و3 ابطإو يقره .

 |١ كني د>ماهيفو هناغ ضرا لاهشلا نم ذعطق اصيازحلاذه :

 || يلااهنمو لبلقاهوام ارككؤ هربغص ةبن > م و تسغدوا ْ

 || ىلا تسغدوا نمككذكو هلحزرم ةرشعاتننا هناغةتيدم ||
 || تسغدوا نمو هلحرم نوثلت و يدحا نالكراوندم |

 ْ هلحرم نيرشعى س# نمو همزج ةني>م ىلا اضيا |

 حاملاز >عم لبل ىا ةردزج يلااضيا تسغذ نا نمكذكو ||

 : هرخس >عاوقلاو ندم ا نم ةراعز دالبيف ىدح أى رهش :

 || دالب نم قربت ةنيدميلا هنيربن ةنيدم نمو ةماشو ||

 ||| ضرا ةراغز ضرا يلي وهلحرم ةرشع عيسردتلا ةراقتو
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 :نانماتقني نينو سرداب هنو خنم دالعملا ةنايجم نازك ٍ

 نم يناثلا ملقالا نم ثلانلارحلل اذه نمضت يذلا نا |
 شضعبو ماوك دالب زتكاو نادو ضرا ضعب نيضرالا ْ
 ضرا اما نازبف دالب رثكاو سوجلا نيرجاتلا دالب (!
 ةبحانيلا لاهثو بر> نيب ةلصتم لس ريازجاهن اف نادو |

 هلي وز ةنيدم ةنيدملا هذه نم لامشلا ةهج يفوردجلا ||
 هذه نمواهنكسو يراوهلا باطخ نب هللا حبعاهانب

 ناموي بونحلا ةهج ىف اهبلت يرخآ ةنيدم يلا ةنيدللا ||

 نوعبرا سالكنا ةنيدم يلا اهنمو يسبع مارضماهمساو ||
 راوك دالبربكحانم ةنيدم يو يداولا نطب ينالبم ||
 يمست هربغص ةنيدم يلا سالكنا ةنيدم ىنسوارطق ||

 موي هلجب ةنيدم يلا مزيان رم نيمووي ةفناسمرزيا |
 لابما ةثلث اهضرعو البمرشعاننا اهلوطرعقلا ةقبم «ىهبكج,ةراج برغم ةهج و: سزريا لمةبرقم يبعو |
 ضرالا هذه لامثبو يروبلاب هببشر ببك توحاهبفو ||

 ترس ةنيدمو هنيدملا هذه نيبو هلاز ةنيدم لصتت |[

 اضيادلاز نمورحجلا ةبحانيلا لامثو برغ نيب مايا ةعست |
 ةرشع هليوز ىلا هلاز نمو ماي ةبنامت نادو ضرايلا

 ظ برغلا عم بونحلا يلا ةفرخم مايا ||
 يناثلا ملدالا نم عيارلا رخل |
 ةبقب هنمدتامم يناثلا ملقالا نم عبارلا زحل اذه يف نا ||

 || اهبونج يناهب لصتاامب هجيراكل تاحاولا ضرا نم
 م
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 أ ةثلث هبونلا دحو تاحاولا نيبو نيوجانلا ضرا نم أ
 || ين ةنبلا نوكي الو نابعتلا نوكي تاحاولا ضرافو مايا ||

 || نمونامويراغجتل يلا نيرحجلا نمو نيضرالا نماهرجغ |
 || يلا نيرحجلا نمو اهبفاسال مايا ةثلث حاولا يلا سافل

 |( ةعبرا يرملق ل بج يلا اهنمو لحارم عست لامثلا ةهج يف |'

 |١ يلا هير تنس نم كذكو نادوسلا دالب رياسو ماوك ||
 || ىلع يتلا سبقلا ةنيدماماو مايا ةرشعابرغم ةلجوا ||

 (| نيبو اهنببو ههدق ةنيدم يهف هبرقبو لبنلا ةغض |'

 | نمو اليمرشع ةنيامت نموحت لامثلا ةهجم ف طورهد ||
 (١ موي فصنرادقم بيصخل نبا ةينم يلا سبقلا ةنيدم || وف

 || ةفاسم قؤمثالا ةنيدم يلا ببصغل نبا ةبنم نمو ||

 |١ ةنيدم يورجصوب لبنلا لاهشنماهماساو موي فصفز ||
 مايا ةنس لبنلا قرشب انصنا يلاربصوب نمو ةربغص :

 | تاهزتنملاو نيتاسبلا ةنسح انبلا ةه>ق ةنيدم ىو ||

 || دهروهشملا ةنيدملاهو هكاوفلاو ب صخل ةريزغراملا ةرجشك |
 || اقلإ >عوملا موي يف نوعرف مهبلج اهنمو هرحعتلا ةنيد [|[

 |١ اهنيب نوكي ماغص دالب انهو مالسلا هبلع ينبلا يبوم

 || ةيرق يو هتساجنلا اهنمو لقاورثكاو نالبم لبنلا نييو |
 || اهلباقياماهنموراملاو بصقل ةرجبثكة عماج ةرماع |
 || ةنيدم اهنمو هرانسم يمستحلب لبنلا نم يرغلا يف ||
 ( انصنا ةنيدم 1#نرمو يومثالا ةنيدم لفسا واس ||
 | يلا اهنمو هعارملا يمسي رمغصدلب يلا اهركذ مدقتملا |!

 لبنلا يرغب يو لابما ةسي نموحت تنمرب ةنيدم ||

 .٠ موو هيروجم دج بدسم حجج كح دابة ل ل ما ل وا نوما »جنت راموس مح ووتر دوس همس سدح دس سس د ع

 م



 اسوب هرببكة يرق يو موي نموحت لوص ةيرق لا اهنمو |

 || عفانماهبو ماقلاو لبذلاو سانلا نم تاءاجبو قاوسا ||
 | وهو يهنملا يلح يمسملا ميال ىف يلع هيرقلا هذهو هج ٍ

 أ تاور اظياو تاسحاولا را قرشب لصنو يذلا يد ا

 ةنيدمو ب -3 ١ لا لوص» ةيرق نمو موبغلا نابل ْ

 || انبلبلاو مجياو نيلبموحت حنعد>عتيو لبنلا قرش يف ما ْ

 ] هيل لفك اهسهبو ةراجلا و ناتبراقتم ناتنيدم |

 || بارب يوابارب يمسملا انبلا محا ةنيدهوركس بصقو |
 وهواج مها ايرب و #هر>ندابرب و #انساابرب اهنم هربثك ظ

 ضعب تيبلا اذهيف نا كاذو اموسر اهنسح او انباهتيثا

 ش١ سفر و عيانصلاروص ضعبو بكاوكإروص |
 ٍ ميكا ةنيام قوهايرب يمي ا انبلا اذهو مؤلعل ار ياسو 1

 | مل قوفو لبنلا نم هببرغلا ةفضلا ىفوانلق ماوطغييم ْ

 ْ ةنيدم يور خامز يمست ةنيدم ىهنملا ىمسملا ي :

 ا يلع يونحت هأبطأ ةريزغ نيواسبلا فقر قابلا ةنسوب ْ

 انهتاذ/ ىف او نوبشل عاونا نم لجو هكاوفلا نم بورض
 أ نوجبطلا بجو لا لبنلا ةوقتانم عب اهني تاع تابوا ّْ
 || برغملا ةهجح نم قاب لبخل ١ ثهو لا سبسا تسربات :

 0 ةوقب هيلا بصني اأملاو ليذلا يركخ ضرتعيف بيراتب ا

 : :دعاضلا بكارملا عن طاغضناورهقب هنعج رخو يرج ٍ

 : ةنيدم ىلا مها ةنيدم نمو اهربغو نآوسأ يىلاررصم نم ا

 | ةدعابتم طفق ةنيدمو عالقلاب موي فصن ير طنق ْ

 ْ | هس ماسلاب لبنلا ةغض نع ||

 مق ةنيدمو لابما ةعبس لبنلا نم ةبقرشلا ةهجلاب |'
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 انب نم ههدقلا ندملانم يو موي يرحب لبنلا يرغبانسا ||
 || يرحم هبقرشلا ةفضلا ف تنمراي ا اهنمو لوالا طبقلا |[

 || يف موي يرحم نآوسا ةنيدم يلا تنمرا ةنيدم نمو موي |||

 |١ ةنيدم دنع برغملا ةهجيلا جرعخ, ميلك اذه نا لوقنف |||

 || ةهجلاب يو لحرم عبرا يلع اسنهبلا ةنيددم يلا لصبف |

 ةنيدم يلا لامشلا عم ميلخل اذه لزتيو سابكمايا ةعبس ||
 || يف يو صالد ةنيدم يلا أاهنمو ناتلحرم كذو سانها ||

 || هنم نيلبمدعب يلعو لبنلا مظعم نم هبقرشلا ةغضلا ||
 : موبغلا ىلآ ريلخل اذه ىهتني و نيموي "سينام نم ىتخت |||

 || يقرشب لبم امد يلا صوق ةنيدم نمو هرجبكة نيدم |!

 7 ناوسأا يلارصم نو + تيمهبتو :3 يقا ةربحج لصي و
 هلحرم نيرشعو هس ةفاسم

 فاذا ميلمالا نم سم انلادل

 : :نالعلا نا: نمفت يناثلا ملق الا نم سمان زها خه نأ ْ

 اهبرصتا امو باذع ةنيدم مزلقلارجب لحاس يلع يتلا ||
 فيرطاهب سبلو باّذع يلا هبوسنملا ارصصلا نماهلبق ||

 لال >ةسالا رتكاو لابجلابال ا اهبلع لدتسي الو لورغم |
 فو برغملا يلا قرشملا نم سمثلا رجسمو موجلاباهب ||
 وهرماعلا هريازج نم ةلجو مزلقلار د نم ةعطقزجللاذ ه |||
 راغصلا وة رركلاو هروكم ذملاهروهشملا هبسارموهبلاخل ||

 ال

٠ 



 هجوم

 ا عرافلو# هنخاو + ة>جو 4 هنغسلاو تنم شيلا ليعُم ٍ

 © فياطلاو © ةكمو © ناكنصهيرجلا دالبلا نم هبفو

 || امزوفصاونالا نرد © بارعو © هنيدملاو © تيحقو

 | لوحب نقتم حرشو اصقتس اباسات اغصو لكذ نم هان ركذ

 | رصمراب.د نم هلوايذلا مطقملا لبج نالوقنف هنوعودللا
 | ناوسأ برقيلا ىهتنين ايلا ارحصلا ف رهفرصم نمذخ اي

 || و ناكم ينولعي هنأن هولع اماو لوطلابروهشم لبجوهو

 يلأ هلخادلارصمراب ىب ١ عطق هنم لصنتتو ناكم يف ضني

 | سيما يدنا ارحصرمو تاقلاوسا## حاملارجلا |

 كولم لبق نم لماءو هججلا سير لبق نم لماءاهلزني ||| رق

حاص لسماع ىللعو نيكصنب اهني ابج نومهستكيرصم ١
 ا ب

 يلعو باذعملا تشيلو قازرالا يو يوسي 0

 ْ ةهنجيالم 00 1م اخ 0
 || نميحاونلا لك ف نولوحتي باذع لهاو ابغالا هنيدملا |||

 || نمكانهام نوبلج< و نوعسيو نورتشي ادججلا ضرا ||
 || كمسلااهبذاصي قراوز هنيدملابو نبلا اول سعلاونمسلا |
 || ين سكملاذخوياهبو لكأملا يهشلا معطلاذيخللارجثكلا |
 || برغملادالب نم ني>صاقلا مالسالا جاح نم اذهانتتو |
 يا نمر_جناند ةنيامت سار لك ىلع هغلبم سكملا اذهو |

 || رحب يئابر هزوج يتمو هسكمرهظي ناالاه>ج يلا برغملا ||
 || ل لك خلف يف ايرلادمرغ سكم هدنع نكي رلو مزلقلا ظ
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 و

 هارعلا يف ايرئارهظي يتحد دج يلا بادع نم دحاز وج |
 لوصولا هبلعهللا لهسو رجلا بكرم ازاج ١ذاتهمزليام ْش

 يلاو ةبحان نم باقتنلا لخ دو دعب يلع يسرأ ه>جح ىلا

 همزاللا هسكمملا تابوكوملا ْئم كانه اماورزك هدحج |

 مهتلهج سانلا لزنواولزد مث مهنيواود يف اهوتبئاو 1

 ||| رثع نافمهبلع هبجاولامهل همزاللا سوكملا مهنم يضتقتف ||
 يذلا يف ابرلا يلع هتح مزل دعم سكمال مهنم لجر يلع ||

 ضبقاهر و جلا هتوفي يح جاحلل لجرلا نجتاهرو هزوج |

 هذخاي سكملا|اخهو سكملا نمهمزل اه هنعجرغي نمدادللا ||
 انم ذا هاذجا قازرا يف هعندبفدكم بحاص ىمشاهلا |

 اذ هو هعم نمقزرو همزاولب يغتال هن ايابجو هليلقدعف |
 تالافلا مثكزاجلا بعصر عزل اذه همض يذلاركبلا
 ' || ين ةبلاخ ريازج ةدع هبفو هبدانلا لابحلا»و شورعلاو

 .# || ناهنلا ةريزحلاذه نم هبف ةريزجرجكاواتشلا نمز
 يرماسلا ةريزج اهنمو اهبنونكاس اهل نومزال موقاهبو ||

 اذا مه دحا لوقينا مهتمالعو هيرماس دوهي موقاهنكسي

 نم مهنا فرعي هظغللا هذهب و ساسمالاناسنا ىفل

 يف عقاولارحبلا اذه لحاس ىلعو مالسلا هبلع يسوم ||

 8 نيرسلاو © يلح نصح هبقرشلا ةهجلل زم اذه |
 اهناف يلح اماف مالو # هفخحخاو #هدجرو © هبفسلاو

  ةسخغ ابونجوتع يلا هيربلا يعاهنمو هربغص ةنيدم ||
 يلعو ناتفيفخ ناتلدرم ناكبص ةذيدم ىلا اهنمو ماي.ا ||

 مايا ةسي يلع نيبو اهنببو نيرسلا ةنيدم لحاسلا

 نم كذكو نيصح نصح نيي رسلاو لاهثلا ةهج يف



 هرماء ةيرق يو لحارم ثلث هيتس انو لاس ظ

 لحاسلا ىلع :>ج يلا اهنمو بئاآرلل حارتسم اهبو ظ

 البم نوعيرا امهنبي و ةكم لهال ةهضرف يبو لازم ثلث

 ظ فيرط يلع برثي ىمست يلا هنيدملا يلا هدكم نمو ظ
 نطب يلا هكم نم نأ كذو لخازرمرشع نموحت ةداحل |

 ||| لمر لبسم يناس نيع هبف لزتموهو البمرشع ةتسرم |
 نطب نرمو برعلا نم موق اهبلا يواي تالبخت لوجو ||
 هنبد . نصح ناغفسعو اليم نوثلتو ةثلث نافسع يلارم 0

 دنكسيو ةيوعامرابادبو لابماةرشع نموح: رحل نيبو

 ظ نيبو البم نورشعو ةعبرا >يدقملا هنمو هنبهج نم موك |

 0 يلا يدق تعدو لابمأ ةسؤ رصلاو يدق

 لا يلا هنمو ماشل ١ لها تاقبموهو البم نورشعو

 ل ةعيسأاوب الأ ىلأ دفعا ردو لابما ةعبراوس

 ا نورشعو ةعس ابقسلايلا هنمورابا هبذ لزتماوبالا اوالبيم

 فيادحو ناتسب هبورماجرهن ىلع لزنمابقسلاو الدم
 ابقسلا سمو برعلا ليابقريأسو يلط نم موق هبفو لص
 سبلو هعبرا ام كرباهبفو البم نوثلثو ةنس هنيورلا يلا
 يلا هنموالبم نوثلتو ةعبرا ةلابسيلا اهنمورماءاهب
 املا ةرثك هق >عرابا هبو لزنموهو البمرشع ةعبس لطم

 البمرشع انثا هنيدملا لها تاقيموهو ةرجلا يلا اهنمو
 الدم نوعبسو نائيام هللا لابما ةتس هنيدملا ىلا ايهنمو

 لاب في رطوهو هنتيدلا 3 هكم نمرشحا فيرطو

 ٌْ فيرط 2 هكم نم مالا خخايإ نأ للذو فياحت ديثو |

 1 (هليفلوا ديد يلا مث خ نافيسع ني ,مرم نطفلل لحاسلا ١

 تادوطب 2 يلا حاحا د ةارملا ةينقلا يلأ

 كشك
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 || هسحلجميلايدغا نطب يلارمث يذىلا درجالا ىلا شك ||

 |( جرعلا لبج فرط يلا ةحافلا ناذا يلا انبعلا يلارفعم ||

 || هنيدملايلا نوع نبورمت يح يلا اجر يلارابعالا ةينثيلا ||
 يف نوذوقتي ةيييشسدم هربثك لست اهلودعو ||

 نم اهلها برشو عرضالو عرز مهل سبلو مهشياعم ||
 | باطقل نبرمم هبلج قرشملا ةهج نماهبلا ٍقابرجغصرهن ا

 ١ هأرج-أو هنيدلا لات يلا ةرببك نع نم اهبلا هباجو |||

 ١ بنلي بخ يلج يزاو نو نورا ف تنبوأ برفطملا و هما ظ

 1 || جويعل

2-2 
 تناكو هرماع ةلها ةيرقراخل ور اكل اهتضرفو مايا ةثلث أ

 هنيدملا نم فيرطلاو دالجح نم ةبيرش ةنيدم اذه لبق ْ

 | يلا هنمو هلدحرم بسحع يلا هنيدللا نم جرخت اهبلا 1

 ةيذعاملا ةنيعمرز بج ة:و لبج ضبصح يف هلدحرم بيرع ْ

 77257 ديجب انج مما تت

 سس سس وسب

 ا ااسهبقسؤرابالا نم مهعورزو مهل ةابموةكم

 1 | لابماةنسرا دقم يلع هنيدملا لامث يف دحا لبجو ظ ١ ةنيدملا قرش يف هنيدملا بأب جراخ دقرعلا عبقبو

 خب | اهبف ضرا يلع لطم لبجومو اهلا لابخل برقاوهو |
 6 ١ | عننا سف ةعبرا يلعو ةنيدملا لهال هربثك عابضو عرازم ا

 يدأو يصسيداو ةكم فيرط ىلعو اهبونج يف هنيدملا

 سلا يلا هنيدملا نرمو لخخاو عرازم هبلعو فينعلا

 رسحبلا ةفض ىلع ماخلو هلحرم ماكل ىلا هنمو برشا فم وج سو مح جب معا ةهوقت هوك 2كم سمكس 02272 جاع جورج جبت 52777277757157127:77977712:7177 تي ج7

 || يلارماحلل نرم كلاذكو ةعلقمو ة>صاق اهبلا بكارملاو |||
 ا | حلاو لحاسلا لوطبرعلا يف مايا ةرتشع نمو ه>ج

 ا | لامر يف لحارملا هذهرثكاو يرخا برقيو ةرات >عبي ||
 1 فد لاب اورحبلاب اهبف ل 0 ا |



 هموم ب م مح هج مسخ صج سس حم

 هرماءةيرق يو عفترملا رب> بولا اهنمراس هكم نم اهدرا |
 6-0 وطش ولو راسا هز نا اي ايزبوتاباو ْ

 00 يايا بدي اسوس ب ذليل يعاب
 تالي هيف عضوموهو ناهن نطب يلا يسوم :

 مث لزني م 3 فياطلا يلع رشي مثادك ةبقع دعصي مث كَ :

 اناا سلا فياطلا لحدي م ةفينذ ةبقتع دعصي

 ةبذعاههابم ءهرضخم هرجغص ةنيدم يو فبقت لزانم َ

 اهبو ةلصتماهعابضوهربتك اههكاوذو ل>تعماهىاوهو ظ ظ
 ظ عبو يلا هبزهجتي نورعم اهببيزو !ادج ربثتك ىنعلا ١ ٠

 يلع فياسطلاو اهنعرممدضت ةكم هكاوفرثكاو تاهل |
 دعسؤبر ايد ناوزغ لبجرهظ يلعو ناوزغ لبجرهظ 0
 ظ 000 ددعلا ةرثك يف لثملا مهب بورضملا |( 18
 |١ سار نحدربا لبجاه سايز اخنا دالج ف سبلو ليخم | 4

 هدرب :لشل فيصلا ىفاملا هبدجاهرو لبكلاذه | ا

 || لالهونب قرشملا ليام هكم يحاون ىلع بلاغلاو ||

 دم ةلببق اهبيرغ نمو ليذه نم ليابق ىف >دعسونب و ا
 أ يضل ىو فيلاح ةكلورضم ليابق ىم اهردغو [

 | 8لزاسنملا نرقو #نارجو #4 فياطلا ديتباهنف ١ ا
 || 8هشبكو و هشبموا3 هبرتو:جهبلوا5 ظاكعو :+ قيدقعلاو
 : ناكنص هماهتب اهنوصح نمو ©#ةارسلاو © سرجو | ا

 ناف  كعو © سيبو + مثغو © هبغسلاو © نيرسلاو ْ
 لدن ةمودو + اهت ةاهبلا هبوسنملا هنيدملا فيلاخ :

 # نري >مو 2 يرقلا يداوو 8 ةورملاوذو  عرفلاو 1

 6 :>بحولاو © هنيرع يرقو 3# تدذو 2غظ 5
 ةرابسلاو
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 ا يب طهارو + هدادسو 3 هلابسلاو  هبحرلاو © هرابسلاو

 : ىلا ةكم نم فيرطلاو © ةبجلو ع لك الاو © بارعو

 || يلا مث نيب هبفو عفترملا ني رجسيلا هكم نم جرحخت اعنص
 ١ ا وح ا لا هوعامم

 ١ يلا متامهنم برشي بذع قدغ امهيو ام ناربهبرغصبو

 متةدرطم نوبعاهبو لحنلا ةرجثكةرماء ةيرق يو برك |

 ةيراج نوبعوربثك لختاهبف هرببك ة يرق يو هني ىرلايلا |!
 يو عرارمو لصخو هرجثك نوبع اهبو ةلابت ةنيدم يلا مث ا

 1 ةنيدم يو ناطقي ةشبب يلا مث ةمكأ ضفخم يف ةربغص ١

 : ا اعفبن دعقبلا ةنسحح نكاسملا ة دج ةرضحم ةربغص ا

 | اهبفرهباهيفو ادسح ةيرقولا مثلت لبلقو رهاظام
 5 أ لص هريثكرشبإهب هبيظعت 3 قد بايب يأ مث ليلفام ا :

 7 220 90 تنا هديضيجتسو بجايم ببن 9

 : ربباهيف ةرماع ةيرق فى رممجتلا يلا مث لوقبو فسأب ْ

 ١ ناك سا هيف هرببك ةيرق يفى حار مى دس ىلا اسهنمو ْ

 ْ سرج ةنيدم نم ورك ى هرجثك نوبعا عبف وهلصتماهتاراو ْ

 || ربكأا يف ناتبراقتم نار جنو سرجو لابما ةبنامث يعاهنم |||
 ٍ | اهبو مهعياضب يف د دولتخل غبادم امهبوربتكل ختامهبو ٍْ

 || يلا مو حس نمو كاذب نورموهشم هلهاد مهترماجت ||
 1 ة>بعبربب اهبفو نوبعاهيبف ههظع ةيرقو ةرجملا

 : ةعاط يمست ههظع ةرجت ةيرقلا هذهبو املا ةريزغرعقلا ْ

 نيباس حح ىو اهنموظعا اهناربغ نال رت يشن كاملا ||
 هنسح- ةي رق يو دق >ع يلا اهنمى نهلا لجو هكم لت |

 يصمم اهنك هربغيم ةنيوم يو د:>ى عصيملا مث :

 20 ا
 نا يا 0 117 071 77 37+ 277152312258730 م7797 7مل

 ع هوم سم

 وج جوج مج جسد



 اهنم هبزهجتيى ىبشل يدالا اهب غبدي ةغابدلاروداهبو ||
 ةيام اعنص يلا اهنمو ضاسجاى نجلا دالب نمرجتكيلا |||

 عبنم نصح يو ناونج ةنيدم يلا مئاهب نكانسالو |

 ذكى البم نوعبس ىناننا اعنص يلا اهنم ىاهنمةتيعبلاو ظ

 سس قانصا اهبو اهلهاب ةروعم ةأيمى عرازمو تارامتو 1

 ناونج- نم برغبو برعلا ليابق نم لهو ناسغ نوطب ||
 مهتاعارز د ةعن أاموهنوصح ىذف رماع ميدالبى هيضابالا دالع ||
 ةني دم ين ثفانا يلا اهنمو هلصتم مهتارامئ هرجثك ||

 رصقلاو ةلطعلار بيلا ه>برلا ىف ى لاهو اوم اهله

 هذ خان هانركذ يذلا فيرطلا اذهو لوالا ملقالا |(
 يذ يلأ هكم نم فيرطلاو هلحرم نيرشع ىف لفاوقلا ||

 هب لزتياموه ىناكلم ىلإ دك نم جرخ# نالوخ نم مكن

 ارجغص ذيرق يو هنبق يلا هنمو هلحر مام نيع هدرفق

 | موركاهبو نييرهلا نم طالخا اهلهأو الل ناتكرب اهبفو ||

 هنم عنصيو اذج بلر ببكابنع له |
 ١ بيبط بسب

 ٠ اهل ةر وألا دالبلا يلا ل<ىرادقملا لبلوغ قىذلا ظ

 | يرق ناونجبو البم نوعبرأوى هنيامت ة>عص يلا ناونج ىم |||

 | هرجبكة كرد نم اهلها برشو لس ليلقو هرجثك مىركاهبف |

 ] نصحلاك هرجغص ةنيدم يوىه>برولا اهنم ىام عيب اني اهبف 1

 | الى هقفأد نويبع ى هلصتم عدرت د هربثك م وركاهب تفح

 | ةلحرم اعنص يلا اهنمو بتكلا فركذ يذلا حيشملا ||
 || نم اهعضومركذ نم مدقت اهذاعنص ةنيدمان ركذ> قو 1

 | نم ضرتعم ليجؤق ى ةلدرم مهي ىلا كام ى نورفاسلملا'

 | يف لزنم يلا مث هماهت لها تاقبم هدو برغملا يلا قرشملا

 شاقل
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 ] نائيرقامتو بيلعو هقردملا اهنمو هلخرم ناربب اهبف ْ

 ةيرق يو ةشبخل يلا اهنمو هلدرم امهلهاب ناترماع 0

 ْ لزنسانونقو هلحرم انوذق يلا اهنمورجثكاس اهبفهرجغص ' ا
 هنو برع اياقبهبف لزنموهو ناراحع هشبب يلا مرج دبف 1
 || هيلح اسلا لى ةنيد>م يلا اهنمو هلحرمةب>عربب ||

 || انهن اكنم فاهاثركذ> قو هلخرم ةربغص رجلا يلعيو
 ظ ىلا لصاولا ناكنص يداو ىلا هيلحاسسلا ىلح _:رسسو

 ْ انركذ يلا ١ناطقي ةشبب يلا هنمو هلحرم ناسف ةييوكو. |
 ةيرق يو نيرقلاناراحولا مثدلخرم اعنص فيرطيفاه |

 ْ ةلبلق تالدخت ىةيراج هايم اهبفو ةرماء اهنكا ةربغدص

 الو هنبصح ةعلق عووحت يذ نالوشح يلا !هنمو هلحرم |
 ْ ينياهان ,كذيلا يلا دالبلا أوذخه تن مر موب ب 1ْ

 ا نم اهل نا هكبتشم لابج ىف ىنمجلا نم ةعطق هماهت ضرا ْ

 1 | ةهجع ىف عياطقأهنم رمتى هيلع ةفرشم ى يوزلقلارحبلا ّْ

 : | اهبق رشف ىمزلقلا ارحاهبب ضو دماهت دود د قرشملا

 | نه دماهت ضو الو ظ ىلاقشلا بونشل نم ةلصتم لابج ْ

 ٍْ ى ةلحرم ةرشع اتننا لح اسلا دع ندع يلا ةحرسلا

 : نوكت دعدالع لوع ىلأ لابخل ْئم نملا ةماهت ضزا ضرع ا

 ْ شوحح ىو لخص كني حلم اضيااهبقرش ىف ىمايا ةعبر ا ةزوسم

 ||| ونع' يلعاعنصاهبونج يف وو جو ةلم اهلامثيف ىنارجو
 أ ليابقلا عبج نمبرعلا حرس هماهت ضرابو لحارم رشع |
 || نملا دالب #ىهدرع ةريزج لهال ىصقم نبطقةكم ىأأ
 ْ يلا هكم ىنرم ى ةلجرم نورشع اعنص يلا هكم نرخ ٍْ

 || >حأ هماهلا ىلا هكم نرم ف هلحرم نورشع كببز 1

 ظ : هلحح رم نوثلت فشمد يلا هكم :لنم ىدلورم نورشع ق 1



 1 لوو

 أ| هلحرم نو سشعو سخني رحلايلا هكم نمو
 نال ميلدالا نم س.داسلا ركل

 ظ دالبلا نم هبف لصعع يئاثل امل قالا نم سداسلازخلا خه نا ش

 || © هلابتو + هشببو © شرج © هروهشملاروكلاو ةروهملا

 2 برامو:#رافطو:# بصخولعو © نارحت و ظاكعو ||

 ظ روصو 3# تومرضحو 3 مابشو:» بصح لفسو:ةرمتلاو ْ

 # لاعسو :#رفعلاو ةراصحضو : طقسمو :تاهلقو |

 || 8 همرصحو © هرجو 8 نورثبو + ناهعرسو # عنمو |

 © ةرقبلا ن>دعمو © ةمراوو © هرجوو © نيتيرغلاو |

 || 8لبخلو 5 نامربو 8 ركبو + حصاو © هقربو  هيجسو |
 ْ ةردزج هنصح هننمضتام يسراغلارحجل ايفو ةرافلخو 1

 || ةريزجو © شبك ةريزجو :ةرجح ةريزجو © نوربا |(

 | نمدبفو 2 ريوعورهسكالبجو ©«رودردلاو © ناواكنبا |!

 ||| دالبلاهذهو + نكسم لابجو © نيونسلا نامركدالب |||
 لوحبنالا هركذن ماو فياوطاهرعيدالبو>عاوقاهلك |!

 | ةني>دمو نآونح ةنيدمو شرج ةني>م نا لوقنف هللا |!

 ظ لحارم عبرا ناونحو شرج نيبو بزاقنتدالب اهلكن اردت

 ||| يلا شرج نم لآ خكو لحارم تس نازجتو ناونحنيبو |!
 || امهنببو هكم فيلاخت نم اهناف هلابتاساو ككذ لثمنارجت |

 نموهتفد تم نوبعاهبةربغص دل ابت ةني حمو لحارم عبرا ا ظ

 || عبرا شرج يلادشبب نم كذكوالبم نوسنج هشبب يلاءاابت
 | قوسو لحارم ثلث ظاكع قوس يلاهلابت ىرمولحارم أ

 ْ هرتثك د ادمو لو عرازماهل هعماج هنيدملاك ةيرق ادع ظ

 | يناهبلا حصقي دحالا موي كا ذو ةعهجا يف اموند قوساهلو ا ظ
 لكذ ١"

 02000 ينل سس ي:ببسيعج تيس
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 || كادت لها اهبلا جوملا تاراجتلا نم عاوناب موبلالكذ

 || و هعضوم يلا دح الك ىفرصنا اسملا يسما اذاف هبحانلا

 ْ 1 لحارم سك نار ةني دم يأ ظاكع قوس رموهناكم

 | نم فلس اهفرافظ تناكو بصخ, ةبصق يراغظو

 ||| اهمنا يتلا بصخي ةنيدم نمو هروهشملارابكادالبلا
 ظ اعنص يلارامذ نم كلك خكوالبم نوثلتو ةتسرامذ لار افظ

 || البمنورشعو ةعبس دن يلا دجتلا نمو البم نوثلثو
 ظ 5 يلعوهوامراباهبو نالوخ نم موك ةهبو رماع نصح دنخللو

 نموالبم نوعبراو ةياماعنص يلادنُكل نرمورببكلت

 || لبلقو ةيراج هابمهبو هجدقل !برعلا نم ةلجدبو

 (| يلارافظ نمو هبذع نوبع نم هيراج هابمو لسنه بو

 |١ هبلعدواد نبناهلسرصقاهبو لحارم ثلتيرامةيرق

 || رصقوهو ببشقلا رصق برامبورباغرثاو سرادللط
 ١ ىمسلاح سلا ناكاهبو مالسلاهبلع ناهلس ةارماس بقلب

 ||| عبج يف مولعم هرجخوروهشم هركذ سلا اذهو مرعلاب
 : امس اهلهارثكا ناكبرامهأهسملا هني دتملاهذهناككذو مالا :

 أ ربكاو بيعلاودهبنلا نم مهل ناكو هيرججلا برعلا ليابق نم ظ

 : نورفكي كذ عماوناكو هركذ عاش دقام م الارياس يلع

 ا دس أملا يرحم يف هنيدملاه ذهب مهل ناكودناكسس هللاوعناب

 | نماروصخلاللا ناكو هماق نيرشع نم اودن هيف عدتري املا
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 أ|| ولعي كسلان اكو ل>ع ةمسقب مهعرازميف هنوف صيو هنم نوعبيبف مهبلا بصني مولعم برش ةلببق لكل ناوهبلع || مهنك اسم تن امو هةعانص اوقتواو هونقتادق هنباوج |||
 أود عاطقنا هللا دارا اجذ فينملا لبلاك هنيدملا هذه

 مابش ةني>م يلا برام نرمو متالاو يرقلا نم اهرواج
 تومرضح اننيدمو لحارم عبرا توبمرضحع دالب نم
 اهركذ مت>حقف رت اماف مابش يرخالاو ميرتاها>حا
 لبج ةنق يف هلهاب عماج عبنم نصح وهف مابش اماو
 دعب الا هالعا يلا يفنري ال أدج عبنم لبج وهو مايش

 ةيراج هأبمو عرارمو ذ رماء هربثكيرق هالعا ىو >هج

 رجا ضرا اهبقرش ةهج نم تومرضح ضراب لصتيو
 رمجتلا دالب ريخحآ نمو حرم برع مثو هرهم ليابق اهبو
 ىو ناجم دالبهزهم ضراب لصتيو لبم ةياهلث ندعيملا

 | روصاتنيد مناجم دالب نمولامثلاةهج ىف اهل ةروا
 ||| تاهلقوروص نيبو يسراغلا حلالا رحبلا ةفض يع يو تاهلقو
 ساري لاروص نيبو كذ نودرحبل ا ينور:لا يف هرببكةلحرم
 همجنا سارونابرخر جلا ينوربلايف مايا ةسجدمجتا
 صياغم همجتا سار ىو رحبلا ةنض يلع لاء ليجومه

 ظ نامر احم ةنيدمملا| لحاشسلا يلع تاهلق .رموولول

 طقسم نرهؤرامد ةيرق لحاسلا ىلع اهنم برقب و لبم

 البم نوسكو هيام عبرا ناترماء ناتني>م اهتور احصملا
 ندم مدقاهو يبرافلارحبلا ةفض قعراصم ةنيدسو

 نييملا بك ارم اهنمرفاست ناسزلا نم ميدقلايف ناكونامت ||
 | عطقناف ظ
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 | ةريزج يمست ةريرج طقسم لباقي امم سرافرحب طسو ظ

 0 يرد 001011 ]8

 ظ ْ لححاس .رموورك امهنيبو نجلا دالاب ىم هريزكل هذه :

 1 نيمويربسم يجعهيرتلا فراحص لب اقيو طشوزجنلا نامرك ||

 1 | هيتيل صداو حافلا يداو يمسي داو اهبلي نالصتمنادلب |
 ١١ نايرجغص ناتنيدم اهتورفعلارحالاو لاعس نيدلبلا |

 00 فيادحو عرازم وربثك لل امهب ناترماع ظ

 1 | يوسمتو حافلارهن نم امهب رشوردكدقلا ف ناتبراقتداهو

 ىلع نيتنيدملا نيتاهب لصتي و هورت اهبف اه يلا ضرالا
 3 ل.اسأ ين هربهغص ةني لم يو خم ةنيدم موي فصنر دق :

 ظ |١ رهن ةفض يلع وام نوبعو لبحت” اهب مرش بج يمسي لبج ْ

 2 لفسأ ىف يو نانلحرم ابرغ ناممرسيلا يم ندور حافلا ْ

 هبلعر هبكر هنوهو حافلا رهذ ثعبنم ثبح مرش لبج
 ةيرقةبرقع ر حبلا ف بصي نايلا هلصتم تاراجعو برق أ
 دج نيبو ةارشلا ناجم لهادالب يلع بلاغلاو ةرافلد ||

 نيرحكبلادالبيلاراحصدالب نمو هلصتمرارب نام دالبو :

 : يلا هيردلا يف ناسي فيرطو هلحرم نيرشع نم وح ٍ

 از ناكسلا ةلقؤرانفقلا ةزغكا دج ةيعص اهربغواذةكم

 ٠ نا>لع نمو ن>ع ندميلا بكارملا يف نورفاسيامنا |
 يلاراصص نم كذتو ارحوا ارباواشنا نورفاسي ْ

 ةرذعتم قرط لامثلا ةهج ين نيرحبلا يلا نامت ضرا نم ||
 6 ارب وم 0 0

 ا حت ص سا دوم ل ا ا سم تن ل نم ل 1 0س ا تس جس لس و اج لك ع قا هو ل ل 0 دس سس ل ل ل لل دل طب وس سلع هلاك طل داس ا ل ل 0 ا حس ا حس حا هج تح وحس فور تت مر هس ممل

 11 جر مو ديدحس دوووص وب جس تسمو ب رج سرج بج تجب سوس يجبسوم موس سس 8ع 1 انما اع 121777751371215: ل 7772 #2 101 1 1 1 1 1 17777 كت م ل ا
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 ضرالاهشلا عمو برعغلا ةهج نم نامت ضراب ل ضةيوهل ْ
 ةماهلا تناكاهبد و بارخ نالا هور اهن >منموةماهلا |!

 اهو ةبجسو هقرباهب لصتي و اهتقو يف ةنكاس ةكلملا |[
 دالبلا نمرغصلاوةراهلاور >قلا ىف ناتبراقتمناتنيدم |!
 ضرعلا يلا هماهلا نموهو فيرط ةكمملاهماهلا نمو |
 يلا متدلحرم ةبنثلا يلا مث هلحرم ذعي حل يلا متهلححرم ||

 نيتيرقلا نصح ىلا مم هلحرما>صيلا مث هلحرم ارفصصلا

 عممج نيتيرقلابو هلحرم ةرصبلا فيرطيوف يذلا
 هلحرم هج يلا متهلحرم ةماديلا نيتيرقلا نمو قراطلا

 هلحرم هعافيلا متدلحرم هلي >جيلا متدلحرم هفرعملا مث |
 هلخرمنارميملا مم هلحرمابق يلا مثدلحرم ةببقرلا يلا مث ||

 || قرعت اذ يلا مثدلخ رم ساطو ايلا مث هلححرم هرجو يلا مث |||
 وهلحرم ةكمملارماع نبا ناتسبيلا مثةماهتب وهلحرم ||
 ضرالا| خذهىف ضرعلا ينعمون اتلحر م دعو ةمرضفل نيب 1 ١

 ةتلعواهلفساميلا اهالعا نم هماهلاغشيناتفايداووه ||
 زاصجتا قيادحو لهو هلصتم عرازمو ةرماع يرق ظ

 ة.اربعو © ةفرقلاو # ةردوو : هخرفنم ع يرقلا:ذشو

 © ناسيبنو © هيرماعلاو © لاسلاو 2 هشدعب و |

 || 8 ةارقملاو © صخوتو © هبملسو # كحاصدهقربو |

 || رواحب هبراقتم تاناسم يرقلاهذه نيبو ةةراجملاو |
 أ|| لاسلا نيبو هاحرم لاسلاو هبحس نيبو ضعبلاهضعباه |
 || هماجلا نمرجسملادار٠ نموهلخرم هماهلاةمرعضحو ||
 هبه سيلا مث هلحرم لاسلا يلا همرضح نمراس هرعصبلا يلا |

 لحارم ثلث بارما يلا هلصتم ارحم ين ره مث هلحرم |||
 لحارم ثلئربسي مثةرفغق عضاوم يفر اباهابم يلع لزني

 ||| كيك ردا



 ١١ يفناحا كل وروحبلا رياس فلاخ هناو اجيلخ يدنهلا || ف

 | ىمسيو ار ىدرد يمسملا ناكملا نيلب2 نيذه يذاح |!

 ا لصتي هلح رم ةيغطيلانامعلا نم ىنامصلايلايردا |
 ١ همظاكدامسملا ةني دل اىلا اهنم دنيرحلا ضراباهضرا :

 ْ يلا مث ةلحرم ناهد ةيرقيلا ةمظاك نم ىلحارم عبرا |
 أ فيرط هرسصصبلا يلا رب لح اس ىنرم ن هلحرم هرحصبلا ْ

 | ةيرقوهف ةرقبلا ن عم اماو هروعمرجغ لحاسلا ىلع |

 | دارانموةفوللاجاح ىهرصبلاجاح اهب عمجةرماءهرجبك
 لزاموهو ةلبستلا يلا نيهلا تاذراس هنيدملا يلاربسملا |
 ١ يلااهنم ىالبم نوعيراوةتس ةحلامرابااهبو بارعاديف |
 || متالبم نوقلثو ةبس لسخلا ىاملا ةرجقكةيرق يول نطب ||
 | اميلااماهب عقجي كرب هب الخ لزتموهو نرطلايلا ||

3 
 | اماوالبمرشع ةسخةنيدملا يلا متالبم نورشعوىنانثا |

 إ

 | يريوعو ربسكالبج نمهلاطش يلي امث هبخو دجوم ىدرح 1

 ا ام لاهبفرو >ي عضومر ندر >لاو ةرزعر ب هعضومرس#
 ١١ هيلا طقساذان نوكسالو ةرتف رجغ نم اهادانار ند يدرلاث |!

 | املا اذهو فلتي يحرودي لزيز هرجغوا بكرم ||
 ١١ ةريرج نيبواهنبي ناواكنباةريزج بونج يف نوكي هعضوم
 ٍ نباةريزج-ى بيكر تح فصنوشه ىالدم نوسك ىناننا شيك ا

 |! لابم| ةعسن ضرع يف البمنوسهو نانئا اهرادحقم ناواك |!

 | اهدنع و نملا لابج اهنم يرتو ةبضابادارش اهلهاو ||
 || روسك يلبج نمةبرقم يلع قبضموه ىروكث ل ار ىدر حلا |
 || هينيصلا نفسلا هكلست ال يراغصلا نؤسلا هكلست ريوعو |'

 | املاويناهنم رهظيالالا تح نارياغ نالبكل ناذهو |



 ا امهنياكم نوفرعي نوني ايرلاو اهي العا يلع رسكي

 || حاولا | ذه اهنم ةثلت تارىدر دلا :ذهوامهنودنجيف ||
 | ينوهاهنم ثلانلارودردلاوراق ةريزج ةبرقميناثلاو !

 || قافصلا نب فيس طقسمو فناربس نيب اهفو نيصل أرخا | ا
 يسم يكول فناوشو ١

 ْ مب داب اسج سرحم حذو - ا
 | و #ةنوربنلاو#لبب>لاو# يربا حو يلبنقو جرولو |

 1 12 ناجروسامو 3 كر دو:+هةنصاو ناد دنرو:#هيروضنملا

 ا نارب ىطلا او 2 كيمسو تاريدقو : ناداكربكو:#نادرقو 1

 ْ يرتاوةرو>لاو:ةرو ذسلاو:ةرودنفلو اق نانلل او 2
 ِ هين ابو ناسو سو :+ ما ىسمو# يرشد و8 يرلاق وذ ا

 روهسو + نا حبسو 3 هراب وسو : هوابنكو 3 لهمامو © ||
 - ى شكو هشوكو + ناسو رشاو:#كسارو ةهرهلقو
 © نو رجلا و © نول اوو :١# كابو © ةهنمو © هروسو 3

 ربسك البجو :ةرات ةريزجزفل اذهرح فو 3 نيادو ||
 : ةنيدماهبفو :+ ليمحلا ةريزجو ةرودرد لاو ةريوعو ْ

 ةردرجو : كنلا ةريزجو 5 نيكبواةريزجو :ةراهكسك :

 ٠ ْ رلاعو مام ملاقالا هذه لك ىف وب#ناح دس ةريزجو © يلمراوك ظ

 || نورا ذلك خل ند اهو تاد اعلاو سابا ١ونايدالاوفلتحم ||

 |( فيفوتلا هللاب و نوربخت كلذ نم صصاج هنعونوفصاوو |!
 || امافيسر افلارحبلا نم خخاي زحل اذهلوا نالوقنف ||
 ظ | عادمو لببدلا نيبو لببدلا ةنيدم هبفف هبونج ||

 روم رهف نأ
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 تنسيب اهلطل »طلبوا قرارا يسارع هيلشيت ىيساوإك |
 ةربثكاب الو هرعبكاب تسبل ةنيدم نورجنلاو هروصنملا

 ثلثوروصنملا يلا اهذمو نيصح نصح اهبلعو لهالا

 نارهم مظعم يلع يو اهنع حعبي و نارهمرهن نم عارذاهب
 لصو اذا يتحح هعبنم نم ِقاي نارهمو يرغلا بناخلل نم
 هروصنملانيبواهنيبورهنلا يرغيف يتلا يرلاق ةني >ميلا
 رم و ةروصنملا يلا ةميظعم راسو نيميق مسقنا هلحرم

 ناسورش ةبحانيلا لامثلا عماذخا هنم يناثلا عارخلا
 || هبحاصب فصنلي نا يلا برغملا ةهجيفاعجار خخا مث

 ىلعو هروصنملا ةيد للم لغسا كذورهنلا نم نفاثلا مسقلاوهو ْ

 ,|!| يلاهتمرهوا >حاو نارهصبف اهنم البمرشع ينثاوحت
 هل || لبم وح لوطلا يف ةروصنملارادقم ورحبلا يلا مث نورجنلا
 يلعو دنسل او >نهلا نيب يف لهمام ةنب>مو لبم ضرعيف
 همظعمر هذ نيهدق نار همرهن مسقني برغلا ةهجباهنم برق
 لزني و هببرغيف يو ةروصنم لا رهظ لصي يتحاذخا ابرغ
 ظ اذخارج مث برغم ا ةهج ىف هرثكاولامثلا عص يياثلامسقلا

 || هبح اصب لصتي يتح برغلا ةهج يف مث لامثلا ةهجم يف |
 يرلاق ةنيدم وال بمرشع ينئاوسع يلع هروصنملا لغسأ
 || اعم نسحلمثكاه ئصاقو فقيرطلا نع هبحتم ةنيدم

 ٠ دؤع نوكي هرببك ةلحرم هروصنملا يلااهنم واهلها تالم ظ

 | ناسرش ةنيدم يلايرل اف نمو البم نيعبرا اهل ابما |||
 ةربثكر ا دقملا ةلبلج ناسورش ةنيدمو لحارم ثلث

 ثلث يرب اسم ةنيدم يلا اهنموراهنالاو نوبعلا
 تسي نوبربف ةنيحس ىلا ةنيدلا هذه نمو ابرغ لحام
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 1 ناتلحرم لببدل ايلا يرباحم ةني دم نم كا ذكو لحارم ا

 || نيبو يرباحتم يلع نوبرجف يلا لبيب >لا نم فيرطلاو |
 | هربغص ةنيدم يوروكل يمدت ةنيدم نوبرجفو يرباحم |
 | راجتلاو سانلاب ةرماع ةني>4نوبرجف ةنيدماماو هرماع ||

 | جاضيااهن>م ىرمو ناركم دالب نم نوبرجف ةنيدمو ||
 | ةنيدمو جراوكل ةنيدم يو # كسارو 5 كر دو ةرجك
 © هرهفاهفو + هقفصاو 5 نفرصقو # >نفو هب ||
 : ناركمن حم نماهلك :خهو:# نيلبلاوقزبتلاو نكسمو ||

 ١ حصقت ةرمأع ةروهشم ةربغص ةني>مرحعبلا يلعزجتلاو ْ

 ا اسي تادبنا نيجي نياهبلارفاسيو سرا بلازما أ

 ٍ ا ءرم ن ةوبروف يلارجكا نمو نيح ارب سخ نمور بك ل 0:
 ا ْ ناسهلقا ليابمرا ةنيدموربك ةنيدم نبب و ناتربيبك ظ

 ا | امان ناولكرخالاو نوهارلا اه >حا يمس نارواجتم

 "||| يفانلا ملقالاو اهلامما يلا مضنتو ناركم نم يهف ناولك |
 || ضوهنلا دارأ نمو هروصنملا دح- نمو نوهارلا يميملا |
 ||| ةنيدم نمو ربك ىلع هقيرطف ناركم ضرايلا نوبربف نم |'

 | ةنيدم يو ناتلحرم ناركم نم لبياسرا ةنيدم يلارجك |
 فيادحو ةراعاهب و اسهوستاوا نوبربف مدق يلع |
 | يلا لبيامرا ةنيدم .رمورهسابم اهلهاو تاهزتتمو |

 | لببدلا نيب اميناكم يلبنقو لبيامراو لبم فصنو |||

 ١ لحارم تلث كرد يلا نوب ربي ةني>م ىرمو ناركمو 1

 تحسار ةنيدمو لحارم ثلث كسار يلا كر دا_:نمو 1

 يناثلاوجورخل اهدحا ىعديناهلقااءهلوجراوخاهلما ||
 | يعدي
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 نكسم ةنيدم نابرك يحءاونب لصتتو ناياكربك يعدي ا

 © هقفصاو :ةهرهغلمهف ناركم دالب نمو ةرماءهو |
 ناتلحرم كسار يلا هريهغلهف نمو 3 تنبرصقو © تندو |

 ىلإ هقفصا نمو ناتلحرم هقفصا يلا هرهغلنئيف نمو |||

 يلا >«فبرصق نمو هلحرم حنبرصق يلا دنب نرمو |||
 ناربوط ةنيدم يلا ةروصنملا نمو لحارم عيراهبك ||
 ةرواب# ةنيدم ناربوظلاو هلحرم ةرشع سوح ||

 لحارم عبرا نادرف يلا اهنمو نامرك دالب نم جريهفلل ١

 يلا ناربوطلا ةنيدم نمو ناياكربكة نيدم ابهببرغبوو |||
 نانلملا ةنيدم ىلا ايهنمو ةزاغملا طسو يف مدسم ةنيدم 1

 نائلملا ةنيدم نمو لخارمرشع حنسلا دالب رخأ يف |
 دعم < روصق عورو > نجلا اهنمو كنهلا دالبل ةرواحم ||
 ارذلا ةقهاش انبلا ةمكدح روصقلا هذخهو فصنو لدم ا

 عببرلا مايا يناهلزني يلاولاو ةرجثك ة بذع هابم اهقرتسو ئ
 ناك هنيدملا هذه يلاونأ يلدوحلا ىو ةجرف ماي. فو

 لك موي يف ناتلملا يلا روصقلا هذه نم بكري ه>هع يلع
 يلع بلاغلاو هيابا نع هثراوتم هرجس هل لبف يلع ةعمج

 مهسيرو مالساللاهبف مكحللو نوجسم منهنا ناتلملا لها ||
 ةنيدم يلا ناتلملا ةنيدم نم بون ةهجبو مسم |||
 تاربذل ةعماج هرماع ةنيدم يو مايا ةقلث ىودنسلا :

 منهسابلو قناظن سانو ماجت ابهب و تاكربلا ةرومهشم |||
 لاقيو ةبصخح مىهشياعمو نسحع مهعيزو ةمكحملا بابثلا |!

 ناتلملا >عب و حنمسي لصتي نا لبق هبف غرفيو نارهم |'



 قرشب ةلصتم ةيرب لامشلا ةهجيلا نانلملا ةنيدم نمو
 يلا ةمدنلا دو>ت لوا يلا ةروصنملا نرمو ناربوطلا
 يذلازبتلا يلا ههدنلا نمو لحرم رشعوستر بك ةني حن
 اهبلا احعأي يلا ةنيدملاو هلحرم ةرشع تس ناركمرخاب
 ةنيدم مه اوحاضقو 33 ارشو مبهعبب يفةهدنلا لها

 || نوجسم م هبفو لبباب فرعي ملقا ناياكربكو 2 لبيادنق
 نمو لحرم رشعوس هروصنملا يلا لبيادنق نمو مبرجغو ||

 اريدقو © هشوكو © ابلكر وخ ةني حم اضيا دنسلا دالب

 #نادرفو © هروسو ++ ناباكربكو :+ كا ناربوطلا
 يلا ناربوطلا ن>م نيبو © ناجروسامو © نارشكو
 يف اضيا اهنمو هلصتمر ارب وزواغم هروصنملا دالب

 ةلطعمراشءوزواغم ناس ةيححان 5 لامهثتلا ةيج |

 نمو البم نوعبراو نانثا نارب رظلا ةبصق يلا اسهنمو

 هسكو لبم ةيام نيسلابزوبربف يلا هنوماب, كرد نمو
 ناربوطلاو كنسلاو ناركم دالب ةلمب هذهفالدم نوعبسو

 لهمام ةني >ي كنهلا دالب نم حنسلاب لصتاام امانالبم

 اب, وسامو © نا >دسيو .ةروربباخو  هرافوسو ةيابنكو

 ةريزجو © نمكيرا ةنرسبلار يازكل نم اهلو :ةروهجصو
 دنهلا ن >سمو نا حنس ةريزجو 8 ىلم لوك ةريزجو + دنملا

 لوانحو لواساور اب وسو © ةيابنكو لهم ام ادهنف ةرجنك

 هلفورو رود نسلاو:# مو >نكلو :# موهصو © نا >نشو

 ( ةرواهلوةهراورهنو © تشغواو : هطبلكو  هزافملا يف

 لاعو



 ْ ةني>م ىنرمو لحارم عست 500 يللا 1

 |١ ةيابنك ةني>مو 0 يرعب ب الع يلا لهمام |

 ْ لكشلا ةنسح اتا ذ يف يبو رحبلا نم لابما ةثالث يلع ْ

 |١ لكنم تاراصتو عياصب لح اهبو طخلو عالقالااهب و |
 | يلع اضيا يو تاهخل لكيلا اهنم جرو قالالا |
 | يعوربتكاهوامو هب يمرتو بكارملا هلخدت روخ |'
 : سلا ىف ةيابنك ةنيدم نمو عبنم نصح هنيدملا ه خه 1

 | ةريزج نم كذكو فصنو يرحخ نمكيوا ةريزج يلا |

 || دالب لوا يف يو نايرجم لببدلا ةريزج يلا نمكيوا ||
 ْ يلا ايهنمو لابما ةئتنس كنا ةريزج يلا انيونمو دنهلا :

 || ةني>م يلا لحاسلا يلع يوك نمورلابما ةتسيئوك |
 || ليموحرججلا نعدعبت يو لحارم سوح ةرادوس |
 ] يلادهرابوس ةنيد>م نمو هرماع هرضحتم ةني >لم يو فصنو 14

 اهب يهمت ةريزج ايمن قوشلا باج قروب هفيمنو || !

 عرزل ايعتكرطقلابةهساع روز هذخهو اهبلا بسنتو 1

 ف يو نارزب هلم انغل ١ تينت ادهب و لبجرانلاو لكنلاو ا

 موهص ةنيدس ىلا نا حنس ةنيحم نمو كنهلا دالب دادع ||
 | لابما ةسخ يلع يمراوكن مرحجلا فو لحارم سني
 ظ دولز ارك جيني وم ةريوسوم يقهر ومبت هريزقع

 ْ لنهب تابسسلا ناين دهن ةئلغلا دالبلا د الا يش

 || لوطهبف بالبلا !بابن قروكه قر وو شيرعلا ةرجت قاسب
 |١ دوقنع لكو هقوبشلا >يقانع لثم >بقانعهإو دا فيرشنالو

 ضبب الا لغلغلاو غلب اذا ينجي ىرطملا نم هقرو هنكتاهنم
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 'ٍ نبا يكدغو لاذ لبو خوك لو فلنا يلدغ ناداني در ا

 ْش ايهتاقر و تنحم ارطملا ناكاذا | >يقأنعلاوذهنا ْ

 نع قرولا عفترارطملا عفترا ١ ذافرطملا وتانلا لاني ْ

 || تداعرطملا داع نافرطملا نيح يف الا اهدواعتان ديقانعلا | :

 ا 01 1 ا ا
 أ امه لواساو نورجباح ءزحلا اذه يف هنمعملا حنهلا ||
 0 ا لل
 هك اةلا ملت الا نمنماثلا مرد

 || هي حنهلا دالبلا نم هتصخح ىف نمضت نم الارجل اذ هنا |
 ٍ ةرودا د ذسو 2 حورباهنم >نهلار دعب لع هبلحاس اذالب 1 '

 هلثل || 8 يحصو 5 نابكلكو 5نقبرجو © هنير حبفو © هدابو ||
 / داليلا نمو ار دنمدو  هجخكو :ةراولولو ةراكمكو ا

 || ةراهدنقلاو هراورهنو:لوانحو ع هقلود ةنيدسم هيرملا |
 ْ هزافأا سار يلع : خه لكو # تشغواوهطبلكوةهلمورو ا

 ©رابدامو # سددرومو + كسحعو + ساودو : لباكو ٍْ
 ا ©اسارطاو تساينو:هولامو:رافيمو:هددو# هبثو ٠

 ||| © تومراكو © ةروهمو © الفسلا ردهشقو + هجنو ||

 نم هرمع فو © >نانتسرو © حونقلاو © ابلعلا ر جهشقو
 | © فبلب ةريزجو © فلم ةريزج هيدنهلا ريازخل ||
 ْ امان#ر نهم ةريزج ىدج املا ةريزرج ى © صيلما نزنو :

 | نماج نم ةضرف يىهرببكةنيدم اهنان حىرب ةنيدم |||
 نرمىنامويروهبص لاا هنم ىدنسلا نم اج نم ىنيصلا |||
 لبج ال لصتمرب يف لحارم يامث هراورهنةنيدميلا حرب ||

 #2 ا 7 - >2: "امنا ل ا ا 7 ا م عدا 2 جرب نود" لن + ق4 ال نسر 7ع اح جنا #0 دعا

 1م
3 



 ميا تحل
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 ْ هرآىرهنى حرب نيب و لمتلا يلع نوكي امهنيب رغسلاى هب |||
 || اهودقلىد هبناغلا مساو لوانخع اهادصعا ميا ناني حم أ !

 ْ نم فشا يرذحالا :>حءاولا نيب نرد قلا يف ناتبراقنم ا ْ

 | نوكي ىرحبلا يلا لصيرهن ىلع هقلىد ةني>مىهلحعرم |
 |١ لوانح ى ص ورب يورتو حورب ةنيدم هببرغ يلع و اروخ ّْ
 || لسج يمسي اهلامث ةهج نم ضرتعم لبج لفسا يف هقل ىدو |
 || ه>هولواساةني >ملنانخ-ةنيدم نم برقلابو نردنىا ||
 أ|| ر>قلا و تافصلا يف اضعب اهضعب هبشي تالثلا دالبلا |
 ْ تاراجت اهنم ة>حا ىلكل ىمهيز هابتشا ىاهلها لاوحا و ٌْ
 ١ اهكلف ةراآىرهن ةنيد دم اماف ةنكم عابرا حصاقمى |

 ْ | مص هن دابعو ةلمفو شوبج هلو أرهلب يمسي مظع فلج |

 ب ||| للحل سبليو هسار يلع بهذلا جات لمتومو دبلا | ري
 . | مايالارياس يف لب بئكريو بهذلا نم هجوسنملا 4
 ةارما ةيام ود هلوحع نيلرمو هرم ةعل# لك يف بئكري دقو 8

 فطارقلا نسبل دقو نهاوس >حا هعم يشهالو |'
 |( نمرواسالا نلققحااو هيلخل نسحاب نيلعتو هبيهذملا |

 نلبساو نهلجراو نهيديا يف هضفلاو بهذلا |
 | كلملاو نعفادتيو نبعالتي نهو نهفادرا يع نهروعش |
 (| نوبكري الف هلاجر امظعوهيارزو ةلم اسماو نهمدقي ||
 || نم ابش مضهتسا نموا هبلعماق نملاب راك جرخاذاالادعم ||
 || نم هلودل نيرواجلا كولملانم هدالب حصق نم يلاوادتالاجت |
 ١ 7 ال مسالاو ثراوتم كلملا اذهوهبرح ة>ه يورجثكةلبغلا :

 |١ ءانمدق اسن:كولملا للف هربسفن أرهلبو مهذع لقتني |!

 ا مهلودعت اهب و نيسملار اجت نمرجثكهل صيوراىرهن ةنيدم و ||
 | مهيديابامل طبضو اهكلم نم ماركا اهب نيرفاسلاى |
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 || يث يلع نولوعيالا وه ةعيبط حنهلا لما لدعلا طسبو |

 مراد نيسحح ىو م دوههع ظفححو مهمل ادلع لصفلى هاوس |!
 || مهبلا دصاقلا تكور هخ يفدالبلا كلت لها هلى مما ىركذ |

 اهماوعدابقنأ نمو 5208 ةحار مهلاودعاو هرماع مه دالبف ْ
ٍ 

 | هل نوكي لجرلا نا لطابلل مهتشأركو هل مهعابتاو ىف ||

 يناطخ هل طخف هبقلام ثبح هاقلبف فح دحادنع ||

 ْ هيلا لق نعلايطظلا دايخ وتو هقلحلا"ضرالا ||

 الا اهنم حرجيالو هتاذ نم اسعياط بولطملا اهلخ ديف ١

 جرخيف قه م يذلا هنعوفعي ىاهمزلاماداى دنع اصناب ||

 ْ 11ج أو صخاوزرالا لا ماعط ى هقلحلا نع ١

 "رايك الاانا سنو م خاتالمو اكلوصلاد قيام | مه
 تيفد تئاماذاف ةنملا |مهبلعة مرح اهنافرقبلااساوارجغص /

 تنعضاذاو مياهبلارياس نوددص اخرقبلا يف ههلعف اذه و

 00 ا وا راسل ىيوعللا أ

 توم | يلا اهروهظ م دحاست نإربغ نم فلعلاو اهيلا

 كلملا تام اذاو كا الو ماتومنوقرد كنهلا ل هاو

 ضرالا نع اهعافترا ةضيرع هر حق ىلع ةللغ هل تعنص .

 هللكم ةبق ةلجعلا ىلع عضويو اهودو!نيرجشر |١ ىنم

 ظ يعدي ناطيوهلهتلا للت ىلع نفك هل دح للملا عدضوي و

 او ءاربورط ةفوشكتس سر ونوس هرج يكسيديلا

 مات كاكا )دج لاقل !انميدا هيبزعلاا هرجسغت مالنكب ظ

 دقوهاهو هنساذخكواذكار داق احعر ان دكلم ف شاءنالف نب

 ||| عندي الوابش هكلم نم كلج الدعمامج ه>ي متفونام



 0 نع ير 0 سم للاب هو ظ

 || (ههكرلق قوم اهناو قزح نا هيتدام نم يلازادلااناكسل لا |
 أ(| نونزحال جنهلا لهاو قرتخح يح ضاسنلا يف هنوقلبف '
 أ|| ةرواجملاديدنهلادالبلا ةلجو ةلج مومهلابنولوقيالوارجتك |
 : ماتوم نوف دي نوجسلملا رسهججز امدق: نيذلا تنسلا 1

 الو رمسهبلع بارتلا نووسيو ارتست لبلااب مهتوببي ([|
 ْ ينانزلاو هانم تق اك اربثكه بلع نونزخ الو اتيم نوكبي

 ظ يضترانا لجرلاو تاجوزملا ينالا حابمارهلب نال عب |

 تاجوزم نكترأ ام هنجوا هتلاخوا هتخاوا هتنب حاكن 5

 ا[| كنيدم لباقيو كلذ لثم هنتخاب لعفي خالاو. لذ لعف :

 |( لفلغلا اهيفو فلم ةريزج رجلا يف هبلحاسلا حىرب ||

 || ىذه لنمو نآب. رك نا دنس ةريزجم لا اهنمو ارجثك :
 : يلا قوطلا قرتغت اهبو نامود ببلب ةردزجح ىلأ ةردزسجلا ٍ ١

 ةرايسم ىمظعلا 3 ةللايلا ةريزسجلا هذه نئمو كنهلا ريازج ا

 بي دنرس ةريزج يلا اضياةريزسجلا هذه نمو نيمو |
 يلا لح اسلا يلع حورب ةني>م نمو ديازمو ير ||
 ||| يلع ىوبادنس ةني حمو لحارم عبرمأ موبادحنس ةنيدم |!

 ||| اهبو تاراجت ةنيدم يو بكارملا هب يسرترجبك موخح ||
 ِْ لحا سلا يلءهنانةني >ميلااهنمو قازرا>حصاقموتازامم ا

 || يوخ ةفض ىلع ةلبلج هنان ةنيدمو مايا ةعبرما |

 ْ اهضراواهل ابد ىلاحرا هب طتعو نغسل ١ هلخ جت رجبك :

 ْش ىلع هنيرم حذف ةني >ميلا هنان نمور بش ابطلاوانقلا تبني ْ

 : يابرموخ ىلع هني مدن ةني مو لحارم عبرمأ لخاسلا ْ

 ١ ردا نجح نم ماسهتلا بكارم هب طر اسبينم ةبحان نم ْ

 و



 || هنيدملا هذه لامشبو اخيا حنسلا بكازمو حدهلا |!

 | ىللاويرقلابرماعر جتنا جنكولعلا ياسرعبكل بج اهبلعو |
 || تابنبابشالا هبشا نوكت ةلقاقلا تابنو ضرالا ساطقا |[

 || هيرتحنق ةنيدم نمو اهرزب اهبف دوارم اهلو جارهشلا |!

 | يعةزماع ةنيدم قو لحارم سه نتيرج ةنيدم يلا ||
 ْ ماسكبلو يجاح يلا نابن رجح نمور بغص موؤخ ||
1 ناتبرماقتم نانرنماء رصجلا يلع ناتنيدم اهو موي ةراسم 1

 

 هجغلو ولوللا يلا نابكلك رهو موي نابكلكيلا اهنضو |!
 ١ ممقبلا تابنو ارجثكر قبلا اهدقراب تبنيو موي نر بسم 1

 ١١ نوثالثمحنمس ةني حم يلا هجنك نمو ىلفدلا تابنب هيبش ||

 ب١١ امونببواهتماست هردبكد ةريرج هنيدملا :ذهلو البم |!
 | لك نم ماجكلاو سانلاب ةرماءةريزجلا هذفو ةعاس ير 1 ِ 1

 7 || لامشلابوماحم ةعبرما بيدنرس ةريزجيلا اهنموقافالا |( 9
 ْ ْ اسمهتبيو هل_حح ١!ىلا رامتق كدند حلم نع تحض يي ةند كم نم :

 || ديلا دالب نيب ةروهشم ربهثق ةنيدمو لحارم عبس ||

 ١ نيو لحارم عبرما تومراك يلارجهشق نم كذكو |!
 لحارم عبس ىدت جىتقلا ىلا ةلحا تلارههشق ةنيدم أ

 : ككملا ىهسي اسهيو تاراجتلاو ةربتك هنسد ةنيدنم ىو ا

 | هركذ فسم رهنو سم رهن>ه رجبكر هن يع يو جونقلا ||
 | ببظلارهن رسما رهنلاونكلاقف بياعلا باتكب خاض |إ
 ا مث حنبانسا ةنيدنم نكرب رهو نراق لبج نم هجرختو |
 ا نك يلا همدع نمرهئفانيول لبدوح عس ىلأ يهذند يقدحرج ا

 ا اذس قيفضرد تبذيو ردلا 2 بصي وى نابكلك ةند دم :

 ا 80 ةنيدم نمو يه لذ بو ببطلا نم عاوناسهنلا ||

 رنا ب 1 رب قل 21113 اطل ننال 17370110:7775772712717 تن طن 7 1: 721772457771572711715212212157 9751 1" لت نزلت
 0 ا ا كل



 || نمو كرترفاك نوبرماعي اهلهاو هروهشملا تنهلا ندنم نم ||
 || رهمثشق ةنيدكم نيبواهنببو اسا رطا ةنيدمج ىنقلا ندم ٍ

 || دنهلا سجاح_مهنيلع ةني>دميو لحارم تسءهجراختلا |
 جونقلاروغت نمرغن يو ءابملا ةرجثكي ابملا ةرجثكةنسح يو |||

 ظ ىلأ اسارطا ةنيدم نمو مواهل ضرأ يل لسباك رخاتنا 1 ْ

 : ْ حنهلا سبع رهن لع يو لجا ضاره سك تانسانت ةنردنم |[]

 1[ لحارم عبس سجتح ةغض ىلع ماب.دام ةنيدم يلا اهنمو ْ ٠

 || يخف هراورهنو لحارم عبس هراورهن ةنيدم يلا اهنمو |
 || ةنيدم يلا هروكذملا مايدام ةني>م نمو سجحخ رهن ||

 [| 8 هنثو هدداتنيدم اهن>م نمو لحارم سوولام |!
 هاأ| نام حرم ةيثو هدد ناب و لج ارم عبرعأةددوهولاس نيبو 9

 إل || ةنيدمو لحءارم ثلث هدد يلا سدي روم نم كذكو |! اهب
 ١ شوبجور اج اهب لهالا ةرماءنصح ا ةنبصح سدي سوم |! »

 ||| دوعصلا بعص مظع لبج ضبضح يو لباكزعت سر |
 نمو نأرزبخو ردثك انق هب تبنيووءالعايلا |
 || لحارم يام ماهدنقلا ةنيدم يلا سحيرموم ةنيحم |||

 فيرطلاو هركذ انم حق يذلا لبا ضعد يف هو ْ

 || هن ةنيدم يلا ماسه د دغلا ةنيام نمو هليذ عمامهنبب :

 | دنهلا ن>م نم لباكو لهلاردسب لحارم سغوراو |(
 (| سادقملا ةلبلج ةنيدم يو ناتتس مانط دالبل هرواجلا |||
 ٍ الاو ليج مانلااهبو ثبيج دوع اهلايدححو ةينبلا ةزسدع ْ ٍ

 || لابج ٍواهلابجي تبنيواهبلا بوسنملا يباكلا حابله' |||
 | اهديدخحو عفنلا ةربثك هروهشم كي حد نداعم لتباك ||

 || د8 نالرزا اهنم هررثك دالب لباكلو نسحن عطاق |||



 كاع

 || ساوحح نمو لخارم عبرمأ ساوخولا لباك ةني>م نزمو
 || لحارم ثلث ل باك يلا كسح نمو لح ارم سم كسلا

 || لسخارم عيرما هطبلك ةنيدم يلا لباك ةنيدم نمو
 | نيب ةلصنملا ةزافملا نرطيدعاهم ةلمورو هطبلك ةنيدمو
 ْ نانلملا قرشب يلا دالبلا .:رهو ناتسحج# دالمو ناتلملا

 ا لحارم عب رمأ ع اهجددقلا يلا ١انهنمو تسغرا ةنيدم ||

 ْ نمو لحارم عبرما ناقلملا يلا اضيا ثسغرا ىرهو .

 : .نوهو لجخارمرشع ةلمور ةني>مىيلا ثسغرأ ةنيدم

 | ةنيام ندو لحارم ثلنذ هطبلك يلا هلمور ةند ام

 ' اجي ؤيف لازم تلترو>تنملا ةدئوسم للاكشغز]
 نجلا اذه اهنمضت يلا دالبلا تاغص

 21١ دبا ندم تري يت يب
 || ةغض ىلع فشي مىاةني دم كنهلا ن>مْنْماهنم هينيصلاو

 || دالي نم هيفو + اغارطاو القاقو 5 نيقولو حامل ارحبلا

 | 2 نوغبخو © ارغشاكو :+ اروغطبقو © يرغب رط نيصلا
 | د5نغارطاو ةاخوطو ارودو +ارحغساو +اب_رجقسأو
 ْ ةردزجو نوسد مىأ ةريزج هر سة صح ىو لوبانرق

 || يلع هربغص ةنيدم اهنان نيسيرع.ىا ةنيدم اساف اساوس

 ظ مادقملا ةهظعااهنال اهتريزج اهنمروكذملااهناو لحاسلا

 | ثلث نيقول يلا يشر نأ مو ماجنالاو لابجلا ةرجنك
 ى رجلا ىلع هنسح ةنيدم يو لحاسلا ىلع لح ارم

 || ةنيدميلا اهنمو هلخ حت بكارملاو بذع موخ ةغض يلع. ||
 أ ربغارط

 كئ1 ونا



 توم

 || رحجلا ةفض يلع هرماءةنيد ميو لحارم عبرمانورجغارظ |||
 ةردزج و اسابس ةريزروخ ربلا يف هنيدملا هذه لباقي

 نم لقا لح اسلا نيبو اهنمد دراولاورداصلاةربثكهرماع ْ

 اهنم جر خت ارجب ةريزجلا و ذه ىف ناركذياهفو يرك ف صن ْ

 اهنمو تاقوالا ضعب حمض متةقرحر ان تاقوالا ضعبيف ||

 أ| ىرحولا يلع اروغطبق ةنيدمو لحارم تسار ىغطبقيلا |
 | اكمو رجاتتم اهبف هلبلج ةنيدم يو ىلح امروخ يلعي |
 || ثلذ فنصاايلا اهنمو نيصلا دالب يف ةبىسح فو بس ||

 || يرجو اهانركذ دقو نيصلا دالب نم فنصلاو لحارم |[
 || عيراارغشكيالروغطبق نمولوالاملقالا نىفلساهفاهت |
 أر غشاكةنيدم نمو نيصلادالب نمارغشاك ةني حمو لحارم ا

 يلا نوغبخ ةنيدم نمو لحارم يفامت نوغبخ ةنيدم يلا | #
 نمو نا><>هج رهن يلع نيصلا ن>م نم ابي ربقسا ةنيدم |(

 اخوطةنيدمو مايا ةتساخوط ةنيدميلاايربقساةنيدم | ©
 ةنيدم يلا اخوط ةنيدم نمو رببكأ يبصلا يهلكرهن ىلع ا ظ

 || ينامت اهركذ فباسلا ارغشاك ةني>م يلا اروب ةنيدم |(

 اكيلاارجقشا نمولحارم عبسارجغشإيلا اروبنمو لحارم ||
 || كنهبرهن دهر هن يع ارجقشاةنيدمو لحام يفامارغش |||

 يلا اضيا اربقسا نمو لحارم عبسنم فيقيرط يلا اهنمو ||
 هبذعهرببكاس ةكرب يلع ةني >م يو لجحارم عبرمأ نغارطا ا

 ||| ةكيدلا سقالق هبشاهسور يلع ةموبلا هوجوكاههوجو |||
 ظ روقنقسالا هلعفيام لاجرلاب لعفت اهنا كرت نارفكلها مزيو أ

 يلا نع ارطا ةني>م نمو هابلارزغو ظاعنالا ةرثك نم: |||

 هن دير وح



 | تساخرط ل! لرباترق نمو لحارم عب مالوبانرقةنيدم |||
 أ حتهلا دالب نرم لحاسلا ىلع يتلا نيقول نمو لحارص ||
 أ اهلماو هتك ريرح القاف ةنيدملو ماي ةعبس القاقيلا ||

 ا ربهثق ةنيدمىلا القاف ةني>دم نرمو ييقاقلاريرخلو ش ظ
 أأ عبرا اغارطا ةنيدم يلا اضيا القا نمو لحارم يشع. ||
 أ ؟ذهيولحارمرشع نعارطا يلا اغارطا نمو لحارم |
 ْ رهن ضعب واج يهلك هنو: كنهب رهن ثنهلا ساهنالا نم نسج ا ْ

 || ليجلا نمجرخ هنان>دهلا كنهيرهنامانرببكا نيصلا ناح# ١
 || يلا اغارطا ةنيدم قرشملار هو حنهلا لامثيصقابطبحملا |
 ||| دنع ككذو هبف بصبخرحبلاب لصتي نايلا القاقرهن عقوم ||
 .||| نيصلال هاو يهلكرهن نيصلار اهنا نمو نموبقدرطةنيدم |
 (| نا اذا نهنلا اذه يفةداتعم ةنس مهل هيتغضد نونكاسلا ||
 |7١ يلاراس بنذلا ككذ :رجفكت داراوابنذ مهنم لجرلا بن |
 ١١ ىيوطلاب هل نوعدي سانلا تاءام هلوحو رهنلا اذه |
 ا قرغا ىهنأا اذه ىلأ للصو اناف دولخلاو ةماركاب هنو >عوي ْ

 ْ 00 بوه ياح هبذ هسكن
 - ناثلا ملثالا نم شاعلاورل |
 ١١ يناثلا ملقالا هبو يأثلا ملقالا نم ىشاعلاز جلا ده نا |
 ١' 2 نيصلا ةسوس ةنيدم ةبقرشلا هبنبصلا دالبلا نمضي |||

 || تف !ا>حتاو © نيصلا ةبنبصو + اهرطو  العسو |!
 | تاحراسو جاشلقو مابهشب و + هجابو + ىحح شو ظ

 || ةريزجو 2 ملا ةريزرج يقرشلار حبلا ينيقلاريازجلا نمدبو
 || نيصلا نادجرهن مابكلا ماهنالا نم هبفو © .هرابسلا
 ديوس 1



 ١ را ناد رهن قرش لع نيصلا ةيسوسو 1ْ

  1ْش لأ اضيا ةسوس نم كذكو هلحعرم ةرشع عمرا اوطياق

 ١ يلا 00 بيو يم تس نيصلا ةينيص ةنيدم

 ئ | ةينيص ةني >مملا اهنمو ماياةبنامتالعسةنيدم

  ْ1ب او وكلا 1

 | يلا ةبنبص ةنيدم نمو هلحارم يفامت نيصلا ةينبصلا ||

 | ةنيدم يلا هجاب ةنيذم نمو لحارم عبرما هجابلا ||
 عقير هغص رهن يلع ىخحرش ةني>مو لجإر م عبماوخ حش

 عبمارجلاو ىخ دش ةنيدم نيبو يقرشلا ىحجلا يف ||

 ٍ لحارم عست رابهشب ةني م ىلا ىدع حش ردو لحارم

 : 2220001 يامت اشان'ةني كم يلا ساهشب ةنيدحم 1رمو 8

 ْ ةنيدم ىفو لحارم عبرا ابخراش ةني >ميلااشاقةني حم 0

 1 كاذكصو لحارم شع هجاب ةنيج يلا أاشاق نمو ةرماع

 "|١١ ايف 1 از اشعدجلاب ةليقم ااه راش هاؤظ جم ١ "

 ١ اب ههظعةرجت رهنلا اذهي نا بياجلا باتكب حاص |

 1 لوشرب يدنهلا ناسلالاب_ىمستو دي دح نماهنا لاقي دقس ْ

 ئ ٠ْ نم ىند : الأ قوف م اهلوطت ةنبثم رهنلارعقف ةينبم ىو 1

 ْ بعش ثلنث اهسار ينورجنكو عارذ ظلغ يف عرذا ةرشع ||

 |١ كلعأف لجر اهدنعو مانلاك ةدو لك ةنونسم طظالغ 1

 ||| تنا ةنجلا لبيبسو ةكرحلا مظع اب رهنلا لوقيو اباتكا رقي 1

 || يوطفاهبلع سانلا تلا دو هنجلا ينبع نم تجرخ يذلا ||
 || دوعلا اذ مهيلع هسفنب يقلاو ةرجتلا هذه حعص نمل ||
 || يلا نو دعصبف ةدعوا هلوح نم ددحاو ككذل بدتنيف ٌ
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 ينوطلاب مه نوعد>ي سأنلا نم كافه نو رمال اورهتلا ام | يف نوتومبو نوطقسبف درهلا يع مهسغنا نوقليو هرج .| ظ

 وتوم

 عقي كنك هن نالاقيو هعادلا ةذللاو هنجلا يلارهسملاو
 أ يرحب ناف قرشلا رحبلا يف يتلا نهلا ةريزج اماو هبف

 ناك .بحاص يكدحو اهيلا نولخ كيو نوعجب, نيصلا
  ككم مهلو بانذا مهلاموق ةريزجلا هذه يف نا بيامعلا

  ىهتنا انهاهيلاو ةيانعلا يوذل ةيافكانركذ اهفو مهن
 اربدك هل حجلاو يئاثلا ملفالا رخا

 ثلادلا ملدالا
 نيهلقالا يف ةعقاولا ن>/اركذ نم فبساهف انملكت املانا
 ثلافلاملقالا| ذه يف ككذ لم ياننااضيار لبقنيم>قنملا
 ماصمالاو يرقلاوراوكالاوناملا نم هبفام ركذنو
 لابمالا نم هبلع يام يع اهتاقرطو اهتافاسمب انو
 لوقنف لحا ىملاو

 22 ثلاثلا ملهالا نم لوالا رد

 رحبلا نم هودبم ثلاثلا ملقالا نم لوالا زجلا اذه نا
 ازجلا نم هيفو ضرالا ةرك نم هببرغلا ةهجلاب طب ارببكاا
 نين رقلا اذ نا لاقي مظملا رحبلا برق ةراس ةريزجري
 ةراجابنومرياوناكواهب تابو ةجظلا اهل خ حت نا لبفاهلزن

 اهيف يلاعسلا ةريزجو هداصصأ نم ةعاج كادي يذوأو :
 قردلاك رمهنوبعو ةيداب بابنا مهل ايناس لضم ١

 د: رمهفيال مالكب نولكتي قردملا بشحلااك مهقوسو
 رمهنم لاجرلا نيب قرفالو ةيرججلا باودلا نوب ماع ||

 اسنلاو
 دتسيسما سمس سمسلا

2-- 



 دج 1 جوم

 م مسلما

 رجلا اذ هيو لاء نصح ةني>ا ىلعو نيكشتسملا
 مهسور ناالا سانلا فلخ لثم ةمأ اهيف ناهلق ةريزج

 رحبلا اذه ينورجلا نم اهن اخدرهظر جبلا مت ناافصلا |

 ىف :

 ديا لجنود

 || مهل اجلال مهلاجرورجغال جورفلا وروكذلابالا اسنلاو |
 || ضراي ونارسخ ةريزج اهنمورجلا قرومهسابلو |
 || غلبتاحل مهلراصقرمس ساند حس يفلاءلدجاهبفو ةعساؤ |||

 || مهشبعو مهماعطورابك ناذاوهلو ضا_عمههوجوومهبكر ||| '

 || نم برج بذعربغص رهن مث نعو مجاهيلا هلكانام لشم

 || ضرعلاو لوطلاةرببكي وروغلاةريزج هبفو لبكل تمت ||
 1 يوان ماجاونار غور اهنا اهبفو تابنلاو بانعالاةربثك

 || ام نوج رح و رحبلا ىف نوصوغي باودلا سور لثم
 |( اضيارحلا اذه قواهنوكابفهباود نم هبلعاور دق |
 |١ اه دحا يهدي نيذللا نيرح اسلا نيوخالا ةريزج 5

 |( نالاقيو يفغسا يسارم لباقت يو مارش يفاثلاو ماهرش

 || اهبفو اهب ةطبحم تادظلاوهرهدكةزيزج يو مغلا ةريزج
 !| نادحار >قيالوراغص يواهد> ع يصد الام مْغْلا نم

 || ونوررغملا اضيا كذب ررخادقو اهترارمل اهموحل لكاب. ||
 || اسنج اهبفنا لاقيوروبطلا ةريزج يواقار ةريزجاهبلي

 ْ ّ هريزخل هذه نم حربق ال ىاهلك انورحبلا باود>بصت

 || مومسلا عبج نم عفنيهلكاورجبك ١ نيتلاهبشيارمتاهب نالاقي ||
 || ضرع ينامويرشع ةسم اهلوط هبلحاسلاةريزجاهنمو

 | ونكسي موق اهبوراغص ندم ثلث اهبف ناكومايا ةرشع |

 هه
12 



 !' # سافو © هلاود نم يدهم ةعملقو © ةلداتو © يادو ||| ريق

 ا يرتشتو مهبلع طدتو مهبزاتج بكارملا تناكو اهن ْ

 | دالبلا كلت لها نيب تعقوف هنولملاةراعاورجنعلاههنم |
 | ولاا ذيع د مزيكا قفيتت ا ضعي موسجب بلع لز ورش ْ

 ١١ هاةح ارال دنا وردك دوعلار جت اهبف نا لاقيوهق الةريزج |

 | هتاذ وهو هتحار تباطرصجلا يف لجواهنعجرخاذااف ||

 | سوبجطيهركدام يعرياركل نمرسجلا اذهيفونيزردوسا |
 ١ ةرما نيب نم هريزج- فلا نورشعو ةعبس يذولق الا |

 .قةطل لوفارحملادالب نيزحلاذهيفنااضياوهرماغو |||

 ' يصقالا وسلا دالب نم هبفو 8 ونرغاو + تغئزاتو |
 ظ يو © تماساتو © نيريوبتو © تنادورات هنيدم ||

 | © ةعردو © هساجج# ربرجلا دالب نم هبفو سوسلا دالب ||

 ا + يورغصو #3 يرقوا5 نطقو+3 ناسمل3ةني >موا مظعالا ا

 | عليل رجووةدطانركو فبسرقاو © هلبغمو أ[
 |( برغلا دالب نم هبفو تربشاو © ترهاتو نارهوو |'
 |( © انغزم ينب ريازجو © كشربو © سنت © طسوالا |

 ا هعلقلاو © هنابلمو © لجوجو © هياجبو + سلحتو ||

 8 هنبطو : سواقنو © هرقمو :+ ريدغلاو 3 هلبسملاو 1ْ

 8 نئافبتو © هياءابو + سحبو © هنبطنسقفلاو ظ

 | اماق هلبلمو © لولمرادو  همرابو © نيدسرادو:|'
 ١ ارصملا ةنوتللدالب ىهن تعاكرزاتو يصقالا لوندالب |'
 ٍْ بال ناوخا ةطملو هجاهنصو هجاهنص نم لببق هنوتلو ||

َ 

 ||| ورهجدالوا نم عازعنب طل. متوباو ه>-اوماو >تحاو |
 | جاهنصل خااضي ا راوهو قانزاهوباواجرعلا ياكزات مهما |

 كا ا ا يرتخ ا ا 040 او ا 10 نيس د



 نب نهجانب عالك نب ينثملا نبروسملا هوباوما نم طلو
 اهب يمسف اهلوقي ةجكبر اوهدل لبق امناورججنبادبعس |

 ربربلا ليابق ىلع تلزن برعلا ليابق نا كذواراوص |١١
 اسنجاوراص يتحمل ةرواخلالوطب مهتنسلا يلا مولقنف ْ
 انكاس ناكروسملا يمسي برعلا ارما نم ارجما ناو ادحاو ||
 || اهبلطي جرخ لبامل تع اضفزاجلا دالبي هموق عم ّ

 | نم نحب نياهمالغل لاقف سلبارط لابجبرف اهل ابلاط |
 || انروهت >قل لاقف هبقيرف١ ضراب نس مالغلا هل لاقف ضرالا ا

 || يارورهفلاخ هتانز نم موقبروكذملاروسملا لزنو اراوف |
 يع |١ روسملا اهب علوف لامكأا ةعراب هغبلب هندب ةنسح ةلبج ا ١

 (| ياكرات تناكو اهجوزتفاهجاوز يف بغرو اهنع لاسف |
 | انبااهثو طملو جاهنصاهانبااهعمو جوز نماولخ خبسوي |

 || روسملا تام مث ينثملا هاهس حلو اهنمروسلل >لوفربكآلا طم
 1 ادنع جاهنصو طل هيوخا عميذملا هدلو يىقبواهنع ظ

 | نو واي ةنيدم مدنع سبلو مهلسنرثكف لاذك جاهنصل
 ١ امافاصياةطلا ينقزا ةنيدموهطم لود ةنيدم الااهبلا |!

 | هسادجت يلا اهنمو مايا ةثلثرحبلا يلا اهني لونةنيدم ا
 | ىلع هرماء هرجبكة ني > لون ةنيدمو هلحرم ةرشع ثلث

 |!( هطلوهنوتمل ليابق هبلعو قرشملا ةهجنم اهبلاّقايررهن
 || اهنمع>بايساليلاةبطللا قردلا عنصتهنيدملا ه>هبو

  ليابق نمو هبلاقوناشوو هفوسم ةطمللليابق نمو

7--* 
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 || مهارباونبو ةنوتمطو ةلا >جو هنجوروصنمونب هجاهنص |
 || ةنيوم اماوهجاهنص نم لبحعو دمك ونبو نيفشانأو ولدو ْ

 ْ هملايا 3و1 يؤ ةءلملل ةفؤسم دال خف اهناف زا :

 : لون يلا اهنمو هلحرم ةرشع ثلث هسابجت ىلا اهنمو

 1 هرضخ ماهنك هر جبكاب ت سبل هني>لادهذهو لحارم عبس

 | اهنومسيو قوصلا بابث تارددقم نوسبلي اهلهاو
 ١ ناهنيدملاو خه لخ د نم ضعبربخ دق :وروا>ةلاوهتعغلب ||

 ا نيعبرا هارلا تغلباذا اهب نهل جاوزاال قاوللا اسنلا ||

 1 ' عفدتالفلاجرلا نماهدارا نم يلع اهسفنب تقدصت هنس
 ظ | ١ هنيدملا نه يمست و اهديري نم عنمتالوابوسفن نع

 ١ لوخ حل ادارا نمو مدقوق ه يوان ابو ينقز ا هيربرملاب ظ

 || هل حيالف نادوسلا دالب نم هناغوروركتو يس دالب يلا |

 أ ١ هرببك ةنيدف هساججت ةني حم اسماو هنيدملا له نم |!
 7 1 ا نرضفل ةربثكر داصلاو دراولا حصقم يىورماعلا ةربثتك ْ

 أ يف امناو ايهيلع نصح الو تايه و عاقبلا ةقيأر تانخلا :

 | ي اياملارجثكامهل يون ىلع هلصتم تأر اي يرايدوروصق ا

 تالوئ اجشلا يا ةاورو رخل جوبأقوشملا كنز داتملا ظ

 طيئانلاع عيياظ ع ةووم وأ خول عج ياخ ةدعاواو 1

 | نوم ى لحارم يام نموحت ةكيرو تاجا ةنيدم يلا |
 || ةعردو لكخارم ثلث ةعرد ةنيدس لامس ايس ةنيدم |
 : ةلصتم يرق عاما ورجفدخال ىروساهطوح ةني م تسيل ٍ

 ا لج اهبف كذ لوانتي ةراثك عرازموىةب راقتم تارامتو |

 : 7 لزانلا هساجع رهذ ف يىربرجلا نم طالخاو 1

 ' ا تيدا »3 مابإ ةخبيرلا يصتنالا وسال يلا هعرد ضراأ نم ى :

8 - 



 0 لإ ع

 11090 و سر ا م ل جل م حسب ه0 00 وهن ال تحسون جنس حيو لن سس خس دحوسمم

 3 ١ جس 07 + تجود جب: صح صم 27 بص دج اج ست تل دل ا د و و سم سم هجم هوس سهم سم هم ا م ا حو رس هل هو سس مصمم ل سو حس سس هاد

 || هلصتم اهتاراع ىهروثكيرق سوسلادالبجو تندوراقي ا
 هنلتح سانجا هليلخل هكاوفلا نم اهبو ضعبب اهصعب ||

 ٍقمودنجودر وهدد تنبت دورات ينعأ سوسلا ياذيب لص نب ى ْ

 ىسوسلا ةنيدم نرم يرانا ى مير د نيتاسبو تانج

 ربارملا نم لد ابق 3 لحءارم تسب نايا ةنيدم ىلا ْ

 ةني>م ىلا سوسلا تندوراق نم فقيرطلا ىه>ماصملا ||
 ليج سبل يذلا 0 نود لبج- لفسأ عم هكيروتاجنا ْ

 ةاف اسملا لوطو بصخلا ةرثكمومببلا ىف لبلقلا الا هلي
 يصقايطبحلا ارحبلا برم هو>بم ىتاراجلالاصتاو |

 ا يي يب 0 ١ ظ

 نم لك هالعأ يلعو هرثا عطقني ىكانه قري مث سلبارط ' |

 ا دو فيد يعديشتو وكماو ا ا ْ

 روم دا ا :

 نال هبلا دوعصلا نوعنه ىةنوكسم لج ةيقن أ نا ةيناكم ١ ا

 هيشي هن ال يقت رطارعو فيض ناكم يلع هيلا دوعصلا ' ا

 دهج دعب الا هتبلا ةباددبلا ىقت هن رتال دجرخل جردلا ا

 ةكيرىوناها ةنيدم ىلامنت هولك مهيأ ىدقشم ى | ١

 ربثكب ارثلا بيل جيفا صخ يف هلامث نم لبخل اذه لفسا ||
 درطت ىالامث نانبم ةقرتح هأايملا ىبانعالا 0 ناينلا أ

 نيتاسبو ةقدخم تانج اهلوح ىارابهنوالبل هتاحاسب |
 ةجرف ضرالا سس ناكم نسحا مهن اكسمىهفتلمراجتاو

 رسمون اههبواومهلا ةحيدكعاملاةبذع يرثلا ةببطاجرالا 1

 رهف ايهبونج نم ا.بتايو هنيدملا تشي رببكلاب سسبل ا

 مج تعم
 7 هه بت اعتلال

 دعس ع بس
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 ظ



 و يلا ابل ديا حايل لول نزعل نأ لأ :

 ا مويو سبجل موي ةنيدملا لخ حي ريهنلا اذهوةطنخل اهب |
 َ ولاول ةنيرمج لل قاب. طصمال ندي ديس نيكي ْ

 1 يرجح الف حلبلا نع هن وعطتي و او :

 ا 0 ربل لييابق نم ةراوها لها تاتا دني حمو يش اهيلادنم ||

 (| ينثا ىلع ىدهنيدملا هذه لامشبو ةرىاجملاب نيربربتملا 1
 || نيفشات نب فسوي اهانب شكارم ةنيدم ايهنم الدم ر شع ||
 ٍْ ايعضرا ير“ ثا نا ديعبهيام عيرلو نعبس ةنييار ضو ١

 || ىف يودع ينبلودل ابهظتخا ىلاوماةلعجت تاجنا لهائم |

 ْ ربغص لبجالا لابخلا نم ين ايهلودح سبل ضرالا نماطو |
 || ءرصق هنم يفد يذلا رخغا عطق هيمو نليجتا ىمسي ||

 : |١ شكارم ةنيدم عضوم يف سيلورعارادب فنورعملاوصو |!
 نط |١ ىقست يذلا اهوامو لبخلا اذه نم ناك امالا ةتبلار |

 ا نوع ةييييجح كيدبي كنه ةعنصب جرم سم نينادسيلاهد ا

 | فشا ةنيدملا لوطو سدنهملا سنوي نيدهللا حيبع كذ ||
 ْ ا نم لايماةثلث مللعو كيذ يرقاهض لو ليم : نم ٠

 1 يرخل ماد هنلآ رجبلا اب سف تفيسن ان ىهسي اهلرهن

 ٠ ١ _ل1ننم ةقعينم ةأبمو نوبع نم املادبلاّقاي يداولا ١ذهو

 ا ناليا تاما ى ناليأ نتامنغا ةنيدام ةبدحات نم نرد لبج

 || نمقرشلا ف يوروكذملا نر د لابج لفسا ىفدربغص ةني حم

 ١١ نكسي ىلابما ةتس امهنيبو اهركذ فباسلا هكيرو تاما

 ١ دبماصم مو نالياربرجلا ليابق نم شكحارم ةلبقب



 ١ النار الا ٠

 ١ | هب جوعال ميفا صفح لوا يلع ةيرق نينؤتو نيت اهلوا ْ

 هت يو و وحج هم + سس وسلب وسمو واح سو جب لج حسو ص مسح هس مص صصص ب سس مم مو حاب مسج يمس ع اس دمع مسموم دب ست م:
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 : + يكب نيسجاووبب سام اا هاوزق «ةرمرعلا ٍ

 || فو ه لحرم كبسفغا ةيرق يلا هلحرم نيطقبي ةيرق ا
 || تابن هلكصلا اذه نحو موكذملا صح ارخا يلعةي رق ْ
 ||( فحالسلا هيفو فتينل اب رقم ار دسلاب يمسملا كوشلا | ا

 ٠ هاو امظعو |رعكدي رحجلا فحالسلا قوفت يتلا هيرعلا

 ١ اةيرق 1 اسما ةيرش 101 .نجاعمو

 ظ نرم طالخااهبوهعماج هرببكة يرق عوهلدرم عببر ا
 1 يتشانشسم ات لابقو انسم انو هتازز ضعبو دنوهر ربارم 1

0 
 ١ 0 تاصتغا لكي اقل دندن

 1 يدا ى نوب و هنبب و يول لمار رسبلا يمقن اهبادياؤسب

 1 زاجبرارخرببكداى يلع عببر ماى لحءارم ثلث عببر مأ

 || روضصطملارثبكرادست ال ارتبك يرخل عي عيرس بكارم اب
 2 يودلحرم لسبكيا ةيرق يلا عببر ما نرم ىلدانحلاو

 ْ ةيزرق يلا هيرقلا ذه ىنرمو نوبعاهب و هنسح- ةيرق

 ١ | لاقتا رم قاضيا نيطبارملاراداهل لاقي و هلح رم لاكفأ |

 لصتيى 0 يع لوكم ةيرقو ةلابرس لوجو ةيرق يلا ا |١

 ِ! ةيرق يلا لوكم نم ىرجبكا نصحلاكلوكمةيرقو ||



 || نيوزارخ ص خ يع فيرطلاو هرجغص ةلحرم ساسكبت |
 ١ هني >4 ال سةني حم و هلوح رمالسةني ميلا ساسبكسةيرق ْ

 | يعدلاس ةنيد>م نمزلا نم مب>قلا يف تناكورحجلا ةفض يلع |[
 ْ يذلا ربهيارهن ةفدض لعاهعضوهورحجلا رم نيلبم :

 || امانر جلا قدبصم كنهو هنيدشلالسةني>م نالالصتي |'

 || لكابهو ماقنابنباياقب اهبوبارح نالا يهف ده حقلاةلاس |
 ش1 عادا هلصتم تارامم اهب ارحب لضتي و ديباس ْ

 ةنيدم يفو تيم نيانرزبل !ءلوضرلاءوخ بوت ازال 041 ئ
 اهبلع ةدراولا بكارملاو لمر ضرأ ين ةببصخ دزؤيييجح

 يسرتاهناو فوشكماه اسرم نالرحجلا نم يش يف يسرئال
 بكارم ازوجتوهركذانم حق يذلا يداولاىفاهب بكارملا ظ
 رسكنت شوريور اجا يداولا منيف ةنال لبلدب هيلع 1

 '  لاهنرعيبنخالا اهلعشجيإل قاطعا هنو هيكارللا اهيلتع ١
 رشع انثا رجطلا ريازج يلار ىلا مسا قا او ْ

 رشع انناهلاضف يس رمملا بونخل دهج يف اهنمواليبم

 يسرم مو العم نوعيرااغنا يسرميلا ةلاضف ى.رمواليف

 || البم نوتسو هسه نغيزام يسرم يلا اغفنا ىرمو دوصقم
 نرمو البم نوثلث نوجاضببلا يلا نغيزام نمو هبسور ||

 ْ نمو يناث نوجوهوالبم نوسؤ طبغلا ىسرمملا انضيبلا

 ||| لبج قرط يلا يفنا نمو البم نوسي ىفسا يلا اهلا ظ
 طبغلا لاهي دل لبج فرط نمؤالبم نوتس حيدحلا ظ

 نغيز ام قرط ىنرم كذكو العم / نوسُي نول ىف يذلا ظ

 || نوثلثو ةياماريوقتوالبم نونامثو ةسنج هبسور يفسايلا |
 0 يسرمر حح 0 نو يلوا يسرسوبلاب هبلا لصت ١> فلس اهف ناك ىفسا ىسرمواليم |



 و رو بف

 ن مورا ةعبرا نمرثكابهزوجميهف نالا ماو بكارملا
 || نوسجتو ةيامنوحلل فرط فتسام يسرم يف يفسأ يسرم
 ْ لصحارم عبرا ساف ةنيدم يلا السب ةني حم نرمو الامم

 || ىمست نوبع نم قايرببكر هنامهنبب ناتني>م ساف ةنيدمو |
 ا نعت هربنكاحرا هني حملا لخا دي هبلعو هجاهنص نوبع
 | ىميت اهنم ةبلامثلا ةنيدملاو هرطخ- هل نمثالب هطنخلا اهب
 | هسادج ىلا اهنمو سل دن الا هببونجل يمستو نيبورقلا
 ةعلق ىلا يورغص ىلع قيرطلاوهلحرم ةرشعشلت

 ةنيدم امان هسادج يلاكاذه نموهبونج يلارببتكلا
 || ةعلق يلا اهنم كخكو هلحرم سافيلا اهنم يورغص
 || هرضحتم هزبغص ةنيدم يورفصو ناتلحرم يدهم

 /||| رطلاو الس فقيرط ينو ه>ع نياد>م هسانكموبرغلا
 "||| يداو يلا هلبغم نمو هليغم ةنيدم يلا ساف نماهبلا تقي
 || هسانكمدالب نرمو هس انكم يلا ةلخالا صخيلا تانس
 || رصقو لحارم ثلث مركا حبعرصق يلا برغلا ةهجيف
 هجاهنص نومسي ربرجلا نمموق هنكسي مركا دبع نبا
 || رهن يلع يو هجاهنص طالخاب ةرماع هربغص ةنيدم يو

 !١ روضحبلا نيبو اهنببو بون ةهج قاهنم يرخو سكوأ
 ١ يلع يلا الس ةنيدم يىلأ درك! >بعرصق نمو لابما ةثلث نم

 ا يلا هروهملا نمو هروهملا يلارصقلا نم نانلحرم حاملارحبلا
 1 أ رح ىلع يلا هنبس ةني م ىلأ سافةنيدم _دزرمو ط3

 | ويسرهتملا سان مجرتخ”ناودامهتبب تيرطلاو لحارم
 ل

 تت



 || هطاثرك يلا "هنمو ةلخرم هلامت يلاهنم فيرطلارجو ||
 ||| هيلع داووهو لابما ةرشع نموت هتانز باب يلا اهنمو |
 ا هظمرك نمو ةلخرم هطمرك ةعلق يلا اهنمو ثرحع ْ

 ا ةاحرم نوسم يداوملا اهنمو ماوزم يلا لبحلل لغسايف ٠

 || ةمكا يلع عبنم نصحوهو !ديربان يلع هبلا فقيرطلاو
 عاص يداويلا عقي هيولم يداوؤ ةيولم يداوم ع هجطم |
 ] سبق نأ هواردح نيب امزكبلا يف نابصيواعم ن اعمجحف ْ

 ||| ءروغصض هفيطل ةنيدم يةهليحرم عاصي لا اهنمو هلبلمو '

 هؤارج نيبو هلحرم ةاوارج يلااهنمو بارت ةيدك لغسأب
 ظ ا اول و لايمادتسرحبلاو 1

 ' يلع :هرببكة يرق يو هلح رم نيولعلا يلا اهنمو عبنم نصح 1

 1 هفيلطل هاوعرم ناسشإت لآ اهنمو هلبقلا نم اهبتابر هن 1

 ا يو ةقاثولا ندم نيصحروس اهلو هبلزا هني حلم ناسجتو ١

 ع ظ لبجاهبلبق نماهلو روسامهنيب لصفي دح او ىف ناتني حم

 ْ ةيفواهتلبق ىف ضرتعم لبخلا خذ هو نيترخصلاب يمس اوهو ٍ

 ىمست ةيوقدبذع هرببك ةبقاس لع هك يف يجيراو مورك :

 اصلا قابمو تأدبعتمو طباور اهبلعو يئاردنلا 'ةبقاس
 | لضيووراوفلا ىفست كانشورحقلا ةهظع تانجو ني |
 ْ يمشت هروهشم نيع هنيدملا نرم ةبرقمو هنيدللاهوام ||

 ْ يف ةبب اج ف ب صت ةبقاس هني دملااهنم لخ حي يحب ما نيع
 ١ تاناوقلو تاياقسلاوران,>لل نردخت كانه نمو هنددلا

 ٍ ةنيدم ىلا ن اسكت نرم فيرطلاو لآ ذربغو تاناللو |

 هلحرم يباصوا يلا ناسإت نمجرخ لحارم عيسسنت
 ْ هلحرم تومروأت م اهنمو هةلدحرم نانسرصق يلأ اهنمو

 || يلع سبجلا يلا هنوزام يلا مهن اغتسم يلا كازر ارق بقول ٠
 1 يدأو



 !| لحارم ثلث سنت يلا هنمو هنأبلم يلا ف لش يداو ||

 ٌْ يلعو 2 ةغض ىنرم ةبرقم ىلع سنت ةنيالمو

 |سحسشلا اهب ظطاحاد قو لبج ىلع امدتفعي ىذتس نيليم

 ' روساهبلع هبلز | هه>ق ةني دم يو ضرالا لهس يفاهضعبو

 ١١ هبلحاسلان اره وةني حم يل ناسملت نم فيرطلاو نيصح

 ||| لحارم ثلث ي لب لبقو ناتروبك ناتلحرمامو
 | امهنيبو فيصيطسيداو يلا ناسملل نمجرح كنا كاذو
 هذه نمو هلحرم يو اهب لزنتف ةيرق يلا اهنمو هلحرم
 |[| ةغض نم ةبرقم يلع نارهوو نارهو ةنيدم يلاهيرقلا

 أ عياتيموةزح قس قلوس اهيونقتم باز تروم اوبلعوربصلا
 1 تبدل ةند ادم لب اقت يو ةعفان تاراجتو دربك

 | اهنم نمو نايرحم امهنيب رحبلا ةعييو سل >نالارب لح اس
 || يسرم اهباب يلع اهلو سلدن الا لح اس ةرجبم رثكا

 ٍ ' رببكا يسرملا اهنم نيلبم يلع اهلو ابشرتسي الرجغض

 ْ: اذهو هيرغسلا نسله رابلا بحكارملا يسرتاهبو

  طياح يسارم يفلاثم هل سبلو حرر لك نمرتسي يسرم ا
 بي رج دأو 000 رشوربر جلا دالب .نمرحلا

 ١ نين سلل انا ينت تنير ب نوعلخجو ظااورجل ا نحلهملا
 ا سنت ديد حلم .:رمج ريت طسو الا ب رغلاب داج ينب دالب

 || هعهاوشو هرعو لابج ىندغبطل ةلحرم نغلزاو يب يلا

 َ يلا ارضكل نمودلحر م ارصخلا بأ نغلزاو يب نمو هلصتم

 1 | اهبونج قواهذم مايرأ ةئلث يلعو دادرمهناب أابلم ةنيدم

 أ ةعبر ا لببلل اذه لوطو شيرشناو لبجب يمملا ليحل
 || ةنيدم نمو ترهان برق يلا لب اذه قرط يهننيو مايا
 || قوس هلو فلسرهن يلعوهو هلحر مهي ازرك يلا هنابلم
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 ظ هغير ةيرقملاهيانرك قوس نموربدكر شب ه>صقي ةعجلا ىف
 |دبك رماتيلاهنمواتلحرم يريزربشا يلااهنمو هلحرم

 أ| ريثكامهبقرهن يلع يو ناتلحرم هلبسملا يلا مثداحرم
 ْ بذعوهو فيمعلاب سسبلو ضرالا هجو ىلع طيننسم

 .ضرالا دالب فريرأى ةنسح رج قرط هبفرجخدص 52

 | نوكيوهبنورجتفي هلبسملا ها و هتغض ل كي. ةروعم ا
 ١ ح>يطصااهرو هنىدام ىلاربش نم كمسل |اذهراد> غم

 أ رشع انئاامهنيب و داجيب ةعلق يلا لمح ان ر بثككا يسلا هنم
 ظ حنس يف يوارطقدالبلا هكا دن م هعلقلا ةنيدمو اليم

 || عيججاهروسرادختسا>قواقتر الا بعصولعلا ياس لبج
 ْ لها ولا ىف لنقت دو. هربثك براقع هني حملا :خهبو ل بخل

 6 نوبرشيواهرر»م نم نونصختيواهنم نوزردكي هعلقلا |||

 ْ 0 بيحب نومي سد ف يارخل نوبلوعلا تابناهل |

 ] 7” نم يش انيعل كيد هاعحاد لماك ماعل هنم نيمهرد ا

 ْ فتوي نم كلك ذبربخا>قوروهشم مه مدنعاذهوبراقعلا ا

 || قو 0 هشيشحلا هذه نع اين را خيفادتتو قدهب

 | براقعلا هتبس هنيسل هنا متاعرسم عج ولا نكسف برقعلاهتيسل /

 ْ اذهواملا ا ا ظ

 لا ناش ةئؤكنم نمقيرطلاىربتكةعلقلا >لبب تابنلا ١
 لحارم عبر ترهان ةني حم لان اسم نهملبسللا ليس 0

 نالا عجرنل و لحارم عبرار حلاو ترهانت ةنيا>منيبو |
 وكف تعداسلا نأ رهو ٠ كند حم نألوقنف نارهو ةدي دعم 51 ا

 ةعبراىلبم اتياملابمالا ئم يىنابردكح سنت ةني>ميلااه |
 هتس لجن ابسلا يع 00 ةند دم ووو ٠ْ

 - سس

 دق

 ظ 0

 ديكو هام
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 || يلا اهنمو لحارم ثلث ترهاتوهنابلم نيبو ناتلحم
 || هنكسي عبنم لبج امهنيد  لصي البم نورشع لاشرش

 || يبل رياركل يلا لاشرش نمو هعبب يمست ىبربلا نم ةلببق ||
 || رحبلا ةغض يلعريا زل ةنيدمو اليم نوعبس انغزم
 َ ريازخل نم ورابا نمو ةب خعرججلا يلع نوبع نماهلها ب رشو

 3 يئسرماهل ىالبم نورشعجاج حلا يسرميلا سوف >سان نمو

 ٠ 1 سل كناةني دميلاجاجدلا يشرم ةذي حلم ى1درم ن نومام

 ١١ ىدياجب ةنيدميلا سل>نا نموالبم نورشع ةعبرا

 |١ هياجب ةنيدمو البم نوعبسرحبلا يفوالبم نوعبسرتلا |||
 . ||| ليج لامتلا ةهج نماهل ور فرج يلع اهنك ىحجلا يلع ||

 ب | فو يقترملا بعصولعلا ياس لبجسوهو نوبسما ئمسي
 8( || ملثم بادلا ةعءانص ودب عاتنملا تابنلا نم لج هفانكا | 0

 4/ ١١ نوير ءطنقلاو سيوابربلاو نويرو >دقولوقسلاوتضضخل |
 . ||| © نيتنسف الاو 8 نرطسقلاو « >نوارزلاو «رببكا © |

 ا ليطاساللاشن الادءانصرا داهبو شياشحل نم ذربغو |!

 | اهلابج واهتيدوايف بشل نال يئارخلو نغسلاو بكا ىملاو ||
 || غلابلا ثفرلااههلاقا نماهبلا بلجيو دوج ىمرهدك |

 (| ةدوجوم ببطلا دي ححل نداعم اهبو نارطقلاو ةدوخل |
 || حنعي حلو هفبطلو ةبيرغ لك تاعانصلا نماهبوةنكم |
 : ةارجح رجس لابجرو حت نم ب رغلا دهدح نماهبتاي رهن اهنم لبم 1

 1 ناك رجلا نع>عبام لكو رحبلا مف >نعزاجب مجظعرهنوهو
 ١١ هياج ةنيدمو هنم عمفضوم لك فاش نمز وجو البلق هوام |!

 || موي ناجبرا يلا هياجب نم ناكك ذو دالبلا نمرجثكك بطق ||
 : هياجب نمو ضعبو ناتلخرم همرلد يلا هباج نم ى موي ضعبو ظ



 ص هياج نيبو مايا ةبنامث هياغابو هيأ <نيبو ناموي فبطسيملا 1

 || هياج نيبو هركسب ةلاجي نم يو مايا ةسجر نشب ةعلقو |||
 ا  لحارم ينامت هللاقو هياجب نيبو لحارم تس شاغبتو 1

 أ( يدجحاهياجو ني>مرودنيبو ماياهسبتو هياجب نوبو ا
 ا هياجب نيبو مايا ةتس نيرصقلاو هياجج نيبو هلحرم ةرشع ْ ظ
 ١ هعلقلا ىلا هياجب ةنيدم نمقيرطلاو اما

 ..يدأو يلا دحح الآ قوس ىلا فيبصملا يلا هياج نم جر خت 1

 ْ تقر دان لا ت الكيت نصح نمو تالكيت نضعملا تثتفو |

 ١| يلاركب نصح نمو لزتملا هبوركب نصحم لا سنجل قوسيلا ||
 ||| ةيرقاضياوهورصقلا يلااوفار اضيا يمسيووفراو نصح |||

 ||| نصح يلا بونحلا ييرمتوابرغ هياجب يداو ىرتت كانهو |
 اسم

 | اهنبب قرت لابج يو بابلا يلا تروات نمو تروان || ده
 |( نصخيلا مثنصحو هو فياقسلايلا هنمو حلاملا يداولا || ا

 ||| نينثالا قوسيلا هنمو لزتملادبو سبجلا قوس لا روظانلا ||
 || اكزانيلا نصح وهو تياكلفان نصح لاهنمولزتملا هبو |||
 أ نموهلحرم هعلقلا نصح يلا مث هبطعرصق يلا هنمو |||
 نرمق بازلا ةنيدم هنبطو ناتلحرم هنبط ىلا هليسملا |||

 ْ تسب هداج ةني امو هنيط نيبو هلحرم هنبط يلا ةرقم ١

 ْ نمو لجارم عبرا ياغاب يلا هنبيط ىرم ككذكو ليحعارم 1

 |١ لولمراد نيبو هرربك ةلحرم لولمراد يلا اقرش هنبط |(

 | كمي زم اهب هالو ةسيير حرمت تنقال |
 || لحارم ثلث هعلقلا يلا لولمراد نم كذتكو حيازو |

 || برغملا نرد لبج نرم اهنا لاقي ةعطق ساروا لبجو ||

 || لبقو لح ارم عيرما هلبسملا يلا سواقن نمو هب ةلصتم ||

 كك زو جد



 ْ ىرصح ملا اضيا ودور حع ةجرمص» ا

 ا لك فسأ ىفوهو سواد نصح يلا هنمو نالحرم ةركم ا

 ا ةنيدم هموم ببجروبم 1

 ١ نا جيب ةعلق ةنيدم نم قرشلا فو لابمأ ةعبزمأ هليسلا |

 0 ١ قرشلا يفاهنمو اهنملحارم عبرا يلع يو ةلبم ةنيدم

 1 . امهنبيب ا صيوالبمرشع ةيذامت يوبهلا ةنيطنسق هند حلم 3 :

 ْ ١ طبيخ هنيطنسقلا |ينعا ةنيدملا هذهو هب قيرطلاو لبج ْ

 أ ١ سيلواهباري>تسم جقعل اك اهناهج عم“ ْس يداولا اهب ْ

 ١ نمالا هما فصن نمرثكاولعي موس اهلخاد نم ةنيدلل ||
 | بابو برغلا ىف هلبم ٍباب ناباي هنيدالو هلبم باب ةهجج ||
 1 ١ قاياهيداووى نآانبلا نمغا نمهذهو قرشلا فةرطنقلا ْ

 | يلد انزال يذافبورغ ناهي طبصخ بولا ليج نح |
 يل | ١ فركبلا ف بصي نأ يلالامشللا ةهجح ىف ري تسي ى ةنيدملا ْ
 4 1 لازم تناث يعايد ةنيطخسقلا نؤد نرهص يداو يرغ ٠

 ا ةعبرعأ مايرأ نس ديان ةنيالم يلا ةنيظنسقلا نم لكذكو |!
 اك كلا خكو اليم نوسح هياج لا لحج نمو لل دج يلااهنم ||
 ا | عيرادياج ا اهنمو لخارم نسج سردا يلا هنيطنسق نم |'

 ا نسانعس فذ اهنمو نامويرشب ةعلق يلا اهنمو لحارم ْ

 1 كلا اهنمو نارببك ناموي هااقلا اهنمؤ نارجبك ناموُي ْ

 ا | رمايا ةتس نددمرمود ىلآ اهنمو ماي ةثلث نيرصقلا 1ْ

 ْ | ةفض يلع لحعاج ةنيادمو. .نامود لقلا يسرم يلا اهنمو ا

 ْ | لج ةنيدم نمو ضيرماهلو اهب طيح رحبت اورحلا

 ١ | يلاموز مزلا ين يلا ةيفاعلاريازجع يلا ن نطبغرم قرطملا |
 ١ | يقبام ةيرق يو .ةسوتم يلارحبلا ىلع هيرموصنملا ةريزج | ظ
 ا ' اننثا امهنبيو هياخ يلا ا لا اهبو ّْ



 ١ ةياجب يلا لجججب نم لاذلو البمرشع ١ نرسم لرفلول ||
 ا يا !إ يسرم نايسرم اضيا اهل لجيج ةنيدمو اليم :

 || بعص ه بلا لوخدلارعو يمرموهو اهب ونج ةهج'

 1 قامتلا ةهدش نماهانرم امو فزاع لفلاةابالا لح حيزا :

 ١ نسح ضوخلو ةكرخل نكاسوهفارعشلا يسرم يمسيو |؟
 | هرغصل بكارملا نمربثكا لقدعيإل هنك هباسرالا ||
 ١١ البم نوعبس لقلا ةنيدسم يلا لجبج ىرمو لمروهو |
 || ةنيدميلا لقلا نمو موسرملاز حلا اذه ن>دمرخاوضو !'
 ١ ةنيدم نم ةبرقم يلو ابونج ناتلحرم هنبطنسقلا |

 لصتيو 00 ةلام نم اذه لابق ناكو م د لقعمو ا

١ 

 || ناتلحرم اههنبيو فبطس نصح بونخلا ةهج يلا هياجب ا
 / 0 رع ا مي ونس سلا ا

 ١ تافص نئم 0 5 ل ناىلآ ١ ا ْ
١ ١ 

 |( هيافك هدف امزخل اذه هنمضتام عاقبلا بيارغو دالبلا ا

 1 اا را ةهبركلا لحاوسركذن ناانبلع ىقبو ا

 ملقالا ْق قايم هنم نال هنلوجرفل اذنه لاو وكت ١

2-7 

 | اننكم سيل ذا ةيسورمو أري ىقت هاج ياليل

 | نأ كذل بجوف عبارلا ملقالا يف قابام هنمو تلاثلا
 | ةموسرملا ازجالا ه خش نمزج لك يف لصحتام هنمركذنذ ا

 |١ _ب1ر4 ةنوعو هللا اودع فسنو لا اون يلع هلك كذب يابو .

 |١ انركذ اك حلالا رحبلا ةفض يبعزحلا اذه نينارهونا كلذ
 ْ .قعرالبموو شعو ةسج ةيسور ةناشم فرايلا انفنمو

 || سي ىقتلا
 م



 |١ ةنيدم نمو لحارم سجامهنبب ودورز ةنيدمةسوفن ||
 || ىلا هصفق نمو ناترةةص ناتلحرم هطفن يلا هصغق ||

 || هوازقن يلارزوت ىرمو موي ضعبو ناسويابونج هوازقن ||
 سقافس ةند للم يأ هرصقغق ةنيدم نرمو ف"صنو موب

 |١ ريدغ نماهبت اي.داواهلو ةلبلج ةنيدم سباقو هلحرم |

 ا 0 نيبو هنببو ةجرصقريدغلا اذه ىلعورببك ْ

 1 حملا 0 0 ؛اوقلا سرت امناو ْ

 || ةعسلا  جثكب سبل وراغصلا بكارملاهب يمرتورزخلو |أ
 || نوح عمالزان سقافس ةنيدم يلا سباق ةنيدم نمو

 مهل || ناتلحرم سنوت ةنيدم يلا ناوربقلا ةنيدم نمو |

 1( جيراوتلا يف اهمسأ ةيلزا ةهدق أاهتاذ 2 سنوت ةنيدمو ئ

 (| اهومس اهب انبلا اوثدحاو نودسملا اهحتتفا ارو سبسرل
 رحبلا نع جراخ نوج طسو يف سنوت ةنيدمو سنوت

 (| نأ كذواهلوط نمرثكااهض رعو ةرفت ةربح يبعوهو |[!
 ايزصتيوفاهلو لابما ةبنامث اهضرعو لابما ةتساهلوط |

 نكترإ هربحبلا :ذهنا ككذو يداولا يمسملاوهو رحل |
 نمو سنوت ةني>ميلأ هب ىهتنارفحر بلا فرفح امناو لبق |
 فصنو لابما ةثلث هنجاطرق ةنيد ميلا هربحجلا و ذهوف 1

 ةنيدم ملقا برغملا ةهج نم هنجا طرق ضراب لصتو |
 لا ىلع ةنيدم يبو ترزنبو ةجحتو هنولشا سنوت |

 ||| سنوتنيبواهتاذ يف هسوس ةنيدم نمرغصا ةنبصح |[



 جلو

 :راهنلا نب ناسحع مىوصق يلا مث البم نورشعو ةسخي

 يلا لابما ةتس فرطلا يلا هبيرقلا هنوب ةني>م لحارم ا
 || ضرقل يسرم يلا قاقرالا نوجج نمو قاقرمالا نوج
 || اهنموالبم نورشعو ةعبرما هقعط ا ضرخل يسرم نمو

 || ةعبراريوقنلا يلعو هبسورالبمر شع ةسخ نول نرطيللا |
 || البم رشع ةتسراشنملا يمسي فرط كانهوالبم نورشعو |
 : لاهم ةرشع هنيلخ يا ةعلق يلاراشنملا فرط نمو /

 ١ ةينام اري ارد هوقتو اليم 0 ١-0-0-0 نوج عطق اهنم 0

 ٌ انونمو البمرشع اننا فرطلاسار يلاوالبم نورشعو | :
 || يلا صاجو ينب يسرم يلااهنمو لابما ةبنامث ترزنب يلا |!

 هنموراغصرهن طقسموهو لابما ةثلثذ يداولا يسرمرصق ١

 || لابما ةسخيلوصرصق يلا هنمو لابما ةثلث ةشرترصقملا ||

 ا ةسبنلكااب فرعي قرطلا اذهو ناليم لبخلل سار يلا هنمو |
 | لابما ةتسةدرجتر هن عقوم يلاريوقتلا عم لب سار نم |

 ظ يلا هنمو لابما ةعبرا هلحرصق يلاي داولا عقوم نمو ئ
 |١ ناليم هنجامطرق ةني حم يلا هنمو نالبم نأ درجرصق

 أدل امف نمولابما ةكلد سنوت ئداو تقلح ىلا اهنمو

 ١ يشع ةتس صدرف رصق يلاالبم رشع اننا مهجرصق كاكعلا

 | لخادلبطرقو وهو اليم مشع ةعبرما نارفأ فرطيلا الدم

 ١١ اليم نوعيسو ةعبرعأ نول اذهريىفت عبمج رحجلا يف

 ! . ةهنام نارفا ىنرط يلا لبخلا سار نم هبسور هعطقو

 و فحم 007920070100900 هبل د جو تيت ته جه هينا: ست يي ما ام

 2 0 ب ايارلم ارا حل ا + موس ب نودع دقو ل مر 5

 || ففصنملا يلإ البس نورشعو نانثااةرموات لا اغوغر نمو ||
 | لا مثالبم نوثلت مانصالا يلا مالبم نزع اناا ظ

 ظ ْ تل امهنبدوى ةلرفا 0-0 حلوا طا ةني >م يلعو ناليم

 ف



 ةيايدر

 || اذهو يوه نوج ا>تبا لاطبلا فرط نمورعبلا
 | اليم نوتسةريوقتوالبم نيعبرما ةبسور عطقي نوح |

 | هنم صلخيو دخا هبف طقسيالواصقا اهناكمو |||

 أ| انغزم يبريازج يلا موه نوجرخا نمو ةتبلا ||
 | د للا رشع ةبنامت ١

 || لبج ثلاثلا ملقالا نم يئاثلازحل اذهب عقو يذلانا ||
 0 هدو اهنك دالبلااماف عالق و نوصحو يرقو نالم نم ْ ظ

 8 هنوبو © هجابو © هناحمو © هنابكسمو © يناغابو ||
 ||| © هنجامرمو سيرالاو © ترزسبنو زر يسردو ظ

 ْ : دورزو 1+ سوبقنو :> ناهلسو 3 هوازغنو : هبلبطسقو ظ
 || © هيبيلقاو + سنوتو 8 ةماكلو © هطغنو © هصغقو ||

 ١ © سقافسو  هيدهملاو © هسوسو © هبلقيرهاو ||
 ||| يلعو © هدبلو © سلبارطاو © هرحصو 8 الولجو ||

 | تاراجمى سارم ىروصق ركل اذهب رحبلا اذه لها

 || ةنيدم يلا ياغاب نمو هرجبك ةني>ف يفاغاب ةنيدم اماف |
 || اهبو نيصح روس اهلرزوت هو لحارم عبرا هبلبطسق |
 || لصتيو هبقيرفا دالب يي رمثكاه رقوادج رجتك لت |||
 || سوبقتيلا اهنمو هل ةني حم قرشو اهنم بونج نيباهب |||
 || هصغق ةنيدم يلا سوبقت نمو البم نيرشع نموت ||
 ١ راجرهنوروس تاذ هنسد- ةني حلم هصخق ةني>موهلدرم :

 ْ هامدملا نيعلا اهطسو ىناهلو هيليطسقام نئم بيطأ هواس ْ

 || قرش عمالام ناورجقلا ةنيدم يلا هصغق نم حبمر طلاب ||
 ٍ لبج ةيحانيلا بونكل ةهج يف دصغق _لردو لحارم عبرا



 كذو اطسو سقافسو داي مرصق نم اهعضومو اهناكمو 1|

 |١ يلا 0 مع فرط نرمو 0 تس نوفالا ْ

 || ةنيدم يلا ةبلقرمأ:نمو لابما ةبنامث ةبلقرما نيصحم
 ا صناةشرصق ىلآ كرمي ويدي رمو اليم رشع ةينامت كاردي_نديب 1

 ْش ا | معبرعأ حعحجلا نيبارصق فل صضصناقش نمو لابما ةينامت 1

 ا ربتسنما لباقي ناليم ربتسنما صوصق يلاهتسو ايما

 ْ جه نول اتسمل ةعسترجتشينمللا ىلا اهتمي موق هربحبلا يف |[

 || يشعانتا ساهدلا يلا اهنمو لابماةرشع هطمل يلا هريزخل ||
 : رسصق لأ ةيدهملا نمو لابما ةرشع ةيدجملا ىلأ ةهمو اليس ا

 | يلا لابما ةتس هبلاعلا رصق يلا هنمو لابما ةتسةطقلس |||
 || ةينامث نابلمرصق يلا ةيدوبق نمو البم شع ةثلذ ةيدودق ||

 ©ء||| لايما ةعبرما هناحرلا ردصق يلا نابلم ىصق نمو لابما :

 9 || ةعبرما ةضوللا رصقيلا مث لابما ذعبرعا ةطانق رصق يلا |

 7 : سحق يل دايم رصق نرمولابما ةةسداب لح ملصق يلالابما 1

 ٠ 2 سعق يلا سذو >حح رصق نزمو لابما ةيناكث سنودخ

 || نالبم لرقرصق يلا اساترصق نمو لابما ةينامناساقت ||

 ١ البم ىشع ةينامت لزق فرط يلا داب. ضرصق 52017 1

 ||| يلا هنمو نوج يف نالبم هلبجرصق يلا لزرقرصق نمو |!
 ْ يلا ةيدوبق نم ككذ نم عببجبا لابما ةس نول يف سقافس |(
 1 2. روشلت ةسورعو ارد ىقت البم نوعبرمأو ةينامث سقاغس ا

 || ةعنقر فرم رج قولت رصلا يف دابضوصق ةلابتوالبم ||

 »ينسف صاججر متثتسأو البمر شع ةسيوسع سقاغس ْ
 ١ | يلا هنقرق نءهوالبم نورشع ةيدوبق يلا هنقرق نم نال ْ
 ا ظ ا | يلانالا عجرن : مث ةيام سو نيعب ماو نامت ةنس ف ةريرخلا ظ



 هاجت وهم

 ||| اهتربحباهنم ةبقرشلا ةهجلاب رجلا ينرببكم وي ترزنبو ||
 اليمرشع ةتساهلوطو اهبلا هبوسنْلاواأاهبهفورعملا

 يف تذخااملكورحبلاب لصتم اهفو لابما ةبنامتاهضرعو ]
 | تطرختاو تقاضرحبلا نم تبرقامو تعسنتا ةيرجلا
 | ضعب لعو البم نوعبس ةقرجط ةنيدم يلا ترءز يفد نمو
 ةنيدم يو هجاب ةني>م سنوت يلا هقربط نم فيرطلا
 |( ىف هجاب لب اقيو ضعبو ةلحرم هقربطو هجاب نيب و هذسحح

 ْ امهنبب نمرخل يبرم ةنيدم رجلا ر حت يعولامثلا ةهج ||
 هنوب ةنيدمو ضركل يسرم ةنيدم نيبو هرجبك ةلحرم

 ||| هيام سو نيعبرماو نامت ةنس يف هنوب تحتتفاو هلدرم ||

 ةور خلا لاءوهو غودي لبج اهبلبجبو هنوب ةني>م يلعو ||
 | هجاب ةنيدم نمو يدخل نداعم هيفو ةمقلا ياس

 | نمو نا ةلحرم سبرمالا ةنيد>م يلا اهركذ مدقنملا |
 | نيب لكذكو لحارم ثلذ ناوربقلا ةنيددم يلا سبرعالا ١

 ||| هذهووهرببك ةلحرم تاماجللاو سنوت نيبورحبلاو هجاب ||

 | ةنيدمو فشاب ةريزج هامسملا هريزخل ضرعي هلحرملا ||
 || هبلا حصقن ادج لاء لبجوهو ناوغز لبج ناورجقلا- |||
 || ةنيدمو وحل يف هياقتراو هولعل رسلا رهظ نم بكارملا ||

 || رحت يفييو ةراجروس اهبلع هنبصح ةنيدم سلبارطا |

 || نمو اهلاجر ينفاو اهمرد يبسف هيام سيو نيعبرما |
 ١ نيام تريب ةنيوتساجلا قرشلا ةيداتفا قمل بار طنوس |
 || ناككذو هلحارم ةرشع يدحا يوالبم نوثلثو لبم |
 !| ناننا اسادرمو .يلا سلبا رطا ةنيدم نم جر ,ياسلا ٍْ

 || البم نورشعو ةسن فوغر يلا اسادرمو نموالبم نورشعو |
 || نمو



 وح روم

 نورشع نيظوكرصق يلا هنموزجخلا سار ىمسيو لابما
 البم نورشع لولو يب رصق يلا نيطوكرضق نمو البم

 ابكرمرصق نموالبم نورشع تبنكرم يسر مما هنمو

 نالبم نانسرصق يلا هنمو لابما ةعبرا تربسرصق يلا

 || ةرشع ةرغررصق يلا لابما ةثلث يار دنبلارصقي ا هنمو
 ةيد دم نمىاليم نورشع سيبارطا ةنيدم لآ :لابما

 البمرشع ةعبرا اشوبلان سار ىلع رصق يلا سلبارطا
 ناسغ يبرصق يلا هنمو لابما ةبنامت ب اتكلارصقم ا هنمو

 ||| رصقيلا ارعشلا سار نمو ارعشلا سار نرطيلا هنمو
 || فرطوصو نسملا لبطرق يلا البمرشع ةعنرا سكيرس
 لابسا ةعبرا هدبل يلا هنمو لابماةعب رارحجلا ف لخاد

 اهنمو البم رشع ةعبس نسح يب رصق يلا ه>بل ىرمو
 نكي ندسحع يبرم وهو >حعأو لبم ىدركحاب يسرم يلا

 رشعانثا ةبماسرصقيلا مثاهرصق يلا هنمو حابرلا لكنم

 | رشعانثا دوكشم نبا ةقيوس يلا ةبماسرصق نمو البم
 اليم نو رشعروهشم ا نانا فرط يلا هقيوسلا نمى اليم

 ثلاثلا ملقالا نم ثلاّثلا ءزحلا
 اه رثكا نيضرالا نم ثلاثلاز كل اذه هنمضت يذلا نا
 | © مجاسمو © باطخ نبا ةليوز ةدالبلا نماهبفو الخ

 ياشلار جلا لح اس ىلعو 8 هقربو + هلجواو # هلازو
 دالبلا نم اهبفو ليصفتلا اهبطبحب لجروصقلا نم
 ةنيدف هقربةني >ماماذ# هبنا >ج او: ترسو ةروهشملا |[

 اع



 ا يداو مث تبح نودلل طسو خرم كذكو البس نورشعو ١

 ْ نورشعو ةينامت ةيسور عطق انآ نارفا فرط يلا سنوت ا

 |١ يلا نأر ذأ قرا نسزط والغم نوسكو ةتساب .:ىقتو الدم [

 | سييخادتا توزنمر صق ىلا هنمو لاننا ةهسم تل لولو ا
 ْ يداو مث نم لإ خف اليم نوثل3د هد ىنر صق ىلأ هنمو الدم ا

 || نجلا ىف هبون يزاقيو اليم نوعبس هب ىن ىلا سنوت ا
 ْ قاسم ةيتيس انههنبب و رجغصلا سوما كل ورجبللا مصوصاشل ا

 || هبىننمو البم يشعانثا هبىن يلارببالا 0 فندق |||
 نول اذهو نود كدحاو ليم ةهدحرلا سأر يلا ةيسور 1

 ةهخرلا سار نمو هلك بصق وهو لابما ةتسريىقنلا ىلع ْ

 |١ ىنرموهو مادا يملا املا فرطوشو ةلقبلا فرطيلا |!

 ْ ىم احل يلا ةهخرلا سار نمو قرشملا يهيببلقا أ ةيحءان 1 3

 ظ اكو لشريهتسدللا قار ةيطبلفا فرط نمو لابما ةنسرجغصلا 6

 | اب يتيم قار زمر يارعصق يلا ةييناقا نميمالف تلم |
 دكعسرصمقلا هنبل نمو لابما ةبنامت هنبل رصق يلا هنمو |
 || لابما ةبنامت هيرقرصق يلا >عسرصق قد دولا 1

 ١ ١ جرماشلا نوي لاك عزا فيقع وا يتم ولا 570 |

 ْ (.رمو لابما ةعبرما نول يف ناهبسوت رصق يلا سرضفلا |

 ىلا ليانرصق عارمو لانخإ بفاق ليبانرعقالا ناهبسوت ا |١

 ةيذامت طابفل رضق ا ١ هندبى لايم ٠ ظ :نموحت رجلا نيبو

 | لاس تس -نسالا نص يلا طانغل مق «كرمو نولبتم ْ

  1نءانملا يلا قاساخل نيو لابما ةعبس تامل قرط لا ||
 ناردووحا هد حوا اذهولابما ةسكرصقو 8 ظ 1 ْ

 : اذصو 0 ب رافا اغي يلا مث >صرملا رصقيلا ا
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 ةباغاهبقرش ينو فينرب اطوظسو فرصقزفاقو ةلحرم

 لتاهز دكر حبلا لوط عض ةربحب قرشلا ةهجيفزفاق نم

 هنمولابما ةرشعرهقوهو سقامم يلا اهنمو لْبَم غصن نم

 يلا هنمو موي فصن سانلابرماعرصقوهو ظيلطوا يلا

 ةرشع نيعلارصق ىلآ هةنمو مود رصقوهو جورد ةعبز الأ

 يلاهقرب ةني>م نمدنا لوقنق ةثيجطرضق يلاهنمولابم١ |||

 نمو يلعالا في رطلاب فيرطلا اذه عققجي انفوالبم نورشعو ةسخي مقر لار اغم يلا :جالم نورشعو ةنس
 0 ب د دو هو

 بج نمو االبم نوثلثو ةسج نادبملا بج ىلا لبعت
 بج يلا مث جالبم نوثلثو ةسغرجغصلادانج يلا ناحدملا
 ©البم نوثلث ضيشلا جرميلا مث © البم نوثلث هللا دبع
 ههلح يا تبناوح يا مث جالبم نورشع هبقعلا يلا م

 صق نموالبمر شع ةسج ساهشلا صقيلا مئالبم نوثلثو |||

 ماجل ةكس نموالبم نورشعو ةسهن ماجلل ةكش يلا سامتلا |

 هنوح أطلا نموالبم نورشعو ةعبرا هنوؤحاطلا يلاريرحلا

 أ[ زفاق يلاقولس نيفيزظلاو البمرشع ةسخقرب لا ||
 ظ ةبرقمبو لابما ةعبرارحبلا نيبواهنبب ورعحجبلا ىلا ةلصتم

 ||| وح اهتعس يفو البضرشع ةتساهلوطو بذعاهوامول سر |||

 ||| تسنلانيلا اهنمو لابما ةتسةما>دلارضقيلا هقرب نمككذو

 | سيانك يلا وعلا بج نموالبم نوثلث وعلا بجيملا |[

 ||| ماهل تاذ يلا مورلا ةبنح نموالبم نوئلث مورلا ةبنحيلا
0 



 انتخب ةلطمرلا نيزطتلا اهتم نالووقبق نقفاقبولات |
 لواوهو بوند ةهج ىف اعجار ةلمرلا فرط نمو لابمأ
 هعبدرصق يلا هنمو لابما ةعبرما سوجملا يوصق يلا نوكل ْ

 ةبينام  ه>دبلتر صقيلا هعبيبرصق نمو لابماةرشع
 يلا هنمو لابما ةعبرعا مورلا موصق يلا هنمو لابما |
 سباق انفغصو دقو البم يشع ةبنامت سباق ةنيدم |
 م سباك نإ ةنصلا نم هبلع يامب هركذ مدقتاهف ||
 رصقيلا لايما ةينامن .روشيع نرباردصق يلأ لحاسلا ْ

 البم نورشع نومام يب رصق يلا لابما ةبنامت ةنوجر |
 أ|| ريشع ةبنامت ير رصقيلا البم رشع دحا دورمايلا |!
 ةعبراركلاي هبرج ةريزج يلا فرح فرط نمو البم |

 ناجتنيا يمسملا هبرج ةريرج فرط نمو لابما ||| و
 ناجحتنا فرط نمل ذخكو اليم نوعست تيبلارهصق يلا |! 2

 | عجررو الم نونو نانسننا .هنقرق ينيتلا ةرطنقلا يلا | ا
 هيدوالا سار يلاهنف هركذ م>قنملا رحل قرط يلا لوقلاانب ||
 تارازلاروصقيلا هنموالبم نورشعو هعبرا لحاسلا يلع ا
 يلادنمولابما ةنساوهلا رصق يلا نيموكد ينب رعصق يلإ |
 هس باطخ رصق ىلا هنمو لابما ةنس سيورج ررصق ١

 بالكا خابسرخ ا ىيعوه باطخ ينب رصقوالبم نورشعو ا
 ةلاقسارحبلا يف باطخ ييبرصق لب اقيو برغملا ةهج نم |
 فصن وحن اهضعوالبم نوعبرا اهلوطواوزيز ةريزج ا
 ةسج خامث يثب رصق يلا باطخ يتبرعصق نمو لبم |
 بلص نوج ىهسي وربخص نوج امهنيبو البم نورشعو أ
 رصقولابماةرشع حلاصردصقملا خامهثرصق نمورا#ل |
 د برغملا يلا قرشملا نم خخباي لبطرق يلع حلاص |

 ١ غطا لايمأ
36 



 3 كار

 ةثلثر بلا فور حبلا ىف ليم هنيدملا نيبو ةرانلا :ذه

 وهو يشاشرلابعارذةيأم ثلث هرانملا هذه عاغتراو لابما
 نوعستو ت.ساهنم هماق ةيام هلكاهلوط ناك ذ ىرابشأا ةنلث
 تاماف عبر١ هبقلا لوطواهالعا ين يتلا هبقلا يلاهماق ||
 مارح نمو اوس هماق نوعبس طسوالا مارح يلا ضرالانمو ||

 ف عماوصلا جاردأ 3 ةدأاعلاك اهطسو يف ضيرع جرمد نم

 اهفصن يفانبلا ضبقني مث اهنطن يلا ل والا جرم> لا يهتنم
 هجاردا تدعتوانبلا اذه نوج يفوهجوالا ةعبرالا نم

 امرادقم لفسالا انبلار اقم نعاضوبقم ام العا يلا
 اهالعاىلااضيا >عصيو ةبحءان لك نم ناسنالاهبري حسي

 اهبلعوضلا خدي أهنم هجو لكيف اوضا تاقارز هبفو
 ثبح اهبف >عاصلا رصبي ثبحب لخاد يلا جرماخ نم
 نابنب بياع نم ةرانملا هذه حعصي يح هيمدق 2

 ||| اهبرانلا قوي ملع اهنا اهبف ةعفنملاو ةقاثوواولعابندلا |
 ظ لها يربف بكارملارغس تاقوايفراهنلاو لبلل اباهطسو يف

 ||| يرحم جعب نم يريو اهبلع نولهيفرانلا ككت بكارملا
 ناكذو ناخد اهنم يريراهنلابى مجخلاكلبلل ابرهظت اهنال
 اراعضو ةيطوااهب ةلصتم نول رخا ىف هير >نكسالا
 الولو اهبلعاهب لدتسي ةمالعالو اهب لبج ال هلصتم
 !«ءذهو اهبلا حصقلا نع بكارملا رثكا تلضلرانلا ككت
 اوه هرانملا هذه يب يذلا نا لاقيواسوتاف يمسترانلا
 ؤ يبرغ سو طاطسفلا ةنيدم دح ينينلا مارال ينبيذلا
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 |١ ةيرتلااهنمجرةورطقلاةرببكب تسيل رادقملا ةطسوتم |
 ظ تيزلا عماهبنوجلاعتيو سانلااهب عفتنيف اهبلا ةبوسنملا أ

 أأ رانلا ف تبقلا١ناوارمغ ةبرت يو ةبغل ادوةكشل و برحخل ||
 ناخ حلا ةعيضف يو تيربلاا ةحيارك هحر اهل تحاف

 .رشع هيربلا يف هلجوا ةنيدم يلا هقرب نمو معطلا ةهيرك ||
 تسب هبنا> جا يلا هقرسب نم كك خلو لفاوقلاربسب لحءارم

 || ندموالبم نوسيو نائثاوهيام لايم الا نم يولحارم |||

 | نم جراخلل جرخ ١ نافالبم نوسجو لبن ةيام سي لابمالا
 عبرا ةيرجلا يفاعطق ناسح:روصق يلاراص ناناق ىنرط

 قورخ يفاهب >جوياملاو لكي دز نوج نول. اذه .يمسيو
  مانصالا نيورحبلا ةفض يلع لمرلا يف ةروفحلابحا

 اهبلاو هقبعربب هطسو فورم اعرجبكر صقوهو سزعلا يلا
 ئ رحبلا يلع يدايعلارصق يلا اهنموراطم الا هأبم بصت ظ

 .ةعبرا هيدوهبلا يلا يدابغلارصق نموالبم نوةلذو هعبرا
 ||| ىةعبرا شطعلا رصق يلا ةيدوهبلا نرمو البم نوقلثو
 هشوهنم ىلا شطعل ار ضق نمو بابج ثالث هبفوالبم نوثلت
 يلع هشوهنمو ةنبطو حابس يواهبفام ال لحارم ثلث

 يلا هبوسنملا ةخبسلار خا ىلع يو البمر شع ةثاث نم

 نوثلذ لابمالا نمو هلحرم خوراغلا يلااهنمو هشوهنم
 يلا مث البم نورشعو هس# هرقرح يلأ خورافلا نمو اليم

 هتالبم نور شعو ةعبرا قولسيلا متجالبم نورشع كتهيود

 (جالبمرشع انثا لسعلارصقيلا مثقالبم نوفلثر ارو لا مث
 ول 3



 || نماهلوطو ارجش نونامث اههوجو عببرت طبحمف ماخرم
 ا محا يرخ قياقتسئازباع مف عشت هلا قادجعافلا ْ

 || ىف ةدرغم اهعضوب ةلدملا مزه قم يدلي هير نكسالا
 ا يتنما ةئبان اهنك ارثكالبم ةليام نالا ىيواهن ام

 || نم ةدعاقورصم ةلام نم ةيردنكسالاو طوقشلا |||
 بوند ةيج نم اهدو>ح لصتت رصم ضراو اهدعاوق

 ١ كهجج نمو ياشلا رحبلاب لامتلا ةهج نموهبونلا دالبب

 نمو مزلقلار حجب قرشلا ةهج نمو هبدلا صحا م اشلا

 ا ردح لخاس نرذ الينا قو طلاس ىوتامخ اولا هل رخل وحن

 ١ 8 لنه هيونلا ضراب ل صتي نايلا هواهتنا ثبحمورلا

 ظ | هيونلا دج نمو هلحرمنورشعو سقي وح ن 6

 |١١ لطفا ئط اووألا اهاايقاجق اصمت سزقلا ليات
 7 ةرشع انتنناوخ هانرك ذ يذلادخل لوايلا كانه نمدتجعو

 : 2 ظ ند ك خد تيهيرصم يف طاطسفلا ةند حمو هلح رم

 تناكولوالايفاهانب مالسل أهبلع ح .حوت نب ماح نب مارصم

 1 | ةضلقلا نبورمت لزذاملف سوي نيع الوارصم ةنيدم

 1 أ نوجسمل ا طانخلا اواهحأ فاو مالسالار حصيدعمنوجسملاو

 يذلا ناكملاوهو نالارحم ناكماو رهف اةطالطمف لوح

 ندور نال طا طسفلا أب تبمس امنا لاقيو هبف نالايى

 |١ رمأ هير حنكسالا لا ربسللا داراورحم متفتسا ال ضاعلا ظ

 || يف ةماج تلزنف هماما هبراسسيو طح< نا طاطسغلا

 كيش نارمانورمم لا كاذب ريخاق اهتضبب تضابو هالعا

 لعناف أهتصبب ةماجللا صاختت نا يلادلاح ىلع طاطسفلا

 يتحاذمن ا نامطاو انغلا نمل يسمنل انكحاش هللاو لاثو

 0 4 2مل العب ةيازرا## عرش ب دال انو ايش النمر دار

 0 ا
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 يكدر
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 يلا مثال بمر شع ةبن امن هينؤت يل البم نرئلثو ةعبرا ||
 فيرطلا يفيرطلا :>ضوالمم نورشع هير >دكسالا ْ

 هدر >نكسال !نم هنانرحاسلا فيرطاماوارحصلا يناهلعلا
 | يبرم يلا سيانكا يسرم نمو را ةثلث سيان سار يلا
 سلا ةبقع وو اليم نوسحت هداسر نوج لوا يلا يوافرطلا

 هج الملا يلا هرامت يمرم نمو لابم١ةرشع هرامم يسرميلا |
 يندكا يلياميو لابما ةرشع هكا يلا ةحالملا نموالبم نوثلث |

 ينثي سار يسرم يلا هقربط نمو البم نوسخ هقربط يسره
 نمو نايزل هيردنبلا يلا يمد سار نمو فضدو يرُخ
 | يلااوتسا دع برغملا ةهجيفارام رجلا فطعني هير دنبلا
 ذخاي,ةيدعتلا فرط نمواهبةرامتال نايرحم ةي>عنلا سار
 قان يذلا نول اذهو ةرخآ يلا !>تبالا يفهفُي دز نوج-
 هغطظق هيردنكسالا يلا ىهتني نا يلا هلا ندير حنبلا
 يلا نوحلل ذه لوطو لبم ةياقس وهو رام ةتس >بسور
 نمو فصنو ير خر شع >خاريوقنلا لعهدر دنكيسالا
 | هير حنكسالا اماوالبم نوسكو ةيامو لبم فلا لابمالا
 يلع ةنيدم يو تبمس هب ور حنكسالا اهانبةني>م يهف

 لصتت واهلك اهرود ةببقا تدح لخ دي اهنم ي:رغلا
 ةنقتم ايضلا ةربثكاهتا ذإ يفو ضعبب اهضعب سيماود
 انايتياهلثم ضرالارارق يلع ت سبل يتلاةرانملا اهبفوابشالا
 غرفادقو ناذكا مهم نم اهراجما ١دقعاهنم فثواالو
 كفنيال دوقعم ضغبب طبترماهنضضعبف اهلاصوا يف صاصرلا |

 نيبوهبل امشلا ةهجلل نماهر اجا مدصي رحبلا واهبانبلا
 | :>ض ْ

 ك6 زو ام 8



 ْ ن اطلسلا ضرا يورد يذلاوهو اعارذ رشع تسديام |[
 |( عبج يورا اعارذ رشع ةبنامت لينلا غلباذاف لاحتعاب |

 | لقاوررضوهف اعارذ نيرشع غلبناف كافه يلانيضرالا |||

 | نورشعو ةعيرا عارذلاو اعارذ رشع ينذا نوكت هتدابز |||
 || مديييورجتلا علقي هنالرضرش ءةبناقلا ع دازامفاعبصا ||
 | بدخلو ظححلا صقنلا كلكذب ناكرشع ينذا نع صقناسو |||

 || فنم ةيرق طاطسفلا بونج يلياممو هعارذلا ةلقو ||
 ١ نيتيرقلا» اهه و سميث نبع هاهسملا ةني حملا اهلامش ةبحانب |

 1 نوعرفل نيهزنماناك امدونا لاقيو مطقملا لبج- يلد امب |
 |١ ناسلبلا تبني طاطسغلا ىلإ ام سمئ نيعب ىدللا هنعل ||
 || قرعيالو ناسلبلا نهد هنم جرطتسي يذلا تابنلاوهو |[

 أ( يرغلا بناحلا فرصمب لصتي و ىانهالا ضرالا نم ناكمب ||

 || طاطسفلا نيراس حبعصلا ديري لبنلا مظعم يلعرصم | 3
 ' ْ انهنمو لينلا نم هبدرغلا ةفضلا ف يو نآدوسلا ةينميلا ّْ

 || ربغصلا ىجلا يلا اهنم اليم رشعةسؤنموس صم |||

 || ةرشع هبقرشلا ةهكلو رببكا يا يلا مثالبم نورشع |||

 ||| البم نورشع هبقرشلا ةهجنا يف موبغلا لا اهنمو لابما ||

 || نع ةبحتنم يو نالبم هببرغلا ةهذل يسنوي ةيرقيلا مث |
 | يف طورف دوموي فصن طورهد يلا اهنموى ليبنلا |||

 |١ يف سبقلاةنيدم يلا اهنمو لبنلا نم هببرغلا ةهخل“ ||
 ||| يلا اهنم فيرطلاوالبم نيرشع نموحنةببرغلا ةهخل ||
 || ار >حمراس اهبلارجسملا دارا نم لبنلا يع ناوسا ةنيدم |||

 | >ياقلاةنيد>م يلااهنمولابما ةسج هبنملا يلا لبنلا عم ||
 || سوسنت يلا اهنمولابما ةسؤهرحشيا اهنمو. لابما ةسجن |||
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 نابنب دنع ردنكسالا نابنب نماهنا اضيا لاقي ولبنلا ||

 | فيضاامتالعاوناعبرم امهلوط يلع نارجاممو ناتلسملا |
 ض و ميق سجن اهنم ةدحاولا لوطو امهلفسا نم |
 ||| طبحمرابشا هرشع اههوجو نم >دحاو لك نا م>ءارقأ
 ||| يكحو يايرسلا طحلاب تاياتكاهبلعو ارش نىعبمالكلا |

 تسينب داحش نبرهيانا بوتكماهيلعورصم دالد ي:رغيف

 ببشالو عيرذ توم الو شان مرهال نيح ةنيدلا هذه ||
 اير. مل نوفرعيال سانلا ذاو نيطلاك ةرااذاو رهاظ |(|

 اهبف هلعج ا اهاهباون اك يذلا كولملا يلع لوطانا تدرا ||| هه
 مادقمو يداعلاهرم نب توبنلا تلمسرافةزجملاراثالا نم |||(
 اعطتقافرمالا يرق لبج يلايدوهقلا لاغر ينا نبرمعلا نبأ 8

 علض ترسكن اف امهقانعا ىلع اهمالجو نير هنم. |||
 ايهم اناوهل|>فلااون اكيتكلمم لها نا تددىف تودثلا ||
 هدلسملا هو هذاععسلا موي يف يكفتوملادوراج- نبا نطغلايل ||
 نم هبن اقلاودبقرشلا ةهجلا نم حلبلا نكر ين ه>تحاولا |

 يذلا سلجلا نا لبقو هني>لا ضعب ىف تالسملا ه>ه
 نا دوا دنب نجلس يلا بوسنملا هير نكس الا بونج |||
 هانبدوأد نم نمهلس نأ اضيالاقيو هأنب دأ حبش نبرسيعي :

 شلح وه هتغصو نالا يلا ةبقاي هتاداضعو هتاناوطساو |
 نينناخل فو هيراسةرشع تس هنم سار لك ينلوطلا عبرم ||
 ل اهلا نكرلا فو هيراس نوتسو عدس هنم نيلواطنملا |
 ة>عام امهلفسا قو اهيلع اهسارو هميظع ةناوطسا هفم |

 ْ ماخرم 1
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 1 هيكل مط فوطنش نرمو نوطنش هببرغلا ةغضلا

 لابما ةرشع نييماشلا ةيرقيلا اهنم لزني اليم نورشعو

 || تنط هببرغلا ةغضلا يناهلباقيو هبقرشلا ةغضلا ىف يو
 ٠ جارب الا هربشق بار كماهنمو ناونش ىلا! تبط ىرمو

 ظ ردح ماهنمو هخونشةيرقاهلباةيوالبمرشع يثاوحعت

 || ةبنم هيحلاصلا لغساو لابما ةرشعوجت هبحلاصلا يلا

 | يلا اهنمو تارجفللا ةربثك يرق يو هببرغلا ف فطعلا
 1 نحيت للا ديوي )ا دهجونرابم واتم بش

 ] اليم نورشع يلأ هو>ج #رمو البمرشع ةسي

 || اهلباقيوالبم نورشعر اطعلا ةينميلا ار ><ماهلباقيو
 ' ْ فعلا ةينم نرمو عوتنا ةنيدم ديبرغلا ةغضلا نم

 || ةهجلاب ابما ةرشع قربمتب ةيرق ىلا اهركذ فياسلا
 || اهلغسابو هودج لباقت يو قربمت ةيرق نمو ةببرغلا
 | لابما ةرشع نموحتاه هركذ فيباسلا يوتنا ةيرقيلا البلق

 : وق ونايعابت لج لخلل نب عاونجلا مسقني يؤتنال لقيباف

 : دش ناعمج ةورورجب ا يابب نوكبف هبقرشلا ةهجلاب

 ١ م ناإمسك ن امسقنيف تيعب راغ ناره مث سبسم دو

 ا يلا ينرغلا وهو يناثلا مسقلا رهو سبنت يلا يترشلا مسقلا ظ

 ا يلا عوتنا نوراس قرشلا عارخل | قعر نيض) وش لاسلا 1



 هش
 يلارصمم ماقاو طاطسفلا ىرتف اهتضببد رسكب ةماجلل عت | ل

 رادقمو ةنيدملا لوط لحترا مث هماجلا خرف صاخبنا

 مسقنبف اهبب غ عم فطعنيو اهبونج ةبحان نماهب
 هذه ىفو هرجغص ةريزج يلع نابقتلي مث نيمسق اهمادق |!

 ةفض يلع هداصتم نابمو هلبلج هربثكن كاسم هريزخل

 زاجت هريزخلا ه>هو سابقل اراد يهسن هريزجلا هخصو لبنلا

 يئاثلا مسقلازاجبو هنبفس نيئلثوح هبفرسج يدعاهبلا
 نفس نمرثكا هنفسورخارسج يلع لوالا نم عسواوضو
 فو رعملا طشلاب لصتي رسل اذه نرطو اناعضا لوالا
 نم نيمسقلا نيب اهضرع ةري زج سابقملا رادو هزجحلاب
 وهو د ضلابهلوطو برمغملا مدح 3 قرشملا عم ةرام لينلا

 ضيرع نسابقملا ثبح يجعالا اهفرطو لامثلا لا بونجل نم
 | دود يناثلا نرطلاو اهسار نرم ض عا اهطسوو

 ةبمر را>قم اهدض نعو نالبم سار يلا سار نماهلوطو |
  هبقرشلا ةهجلا نم ضيرعلا سارلا يف يسابقملارادو موس

 اهلخاد نماهب طبع ةرببكر اد يو طاطسفلا ىلياحم ظ
 ا ةيقسفرادلاطسو يىنود يبعةريأد ةيبقأ ةهوح لك يف ظ

 عباصاو 2 ذأ دادعأ موسيز ديكو مجأق ماخعر دوت هبقدسفألا

 م0ولموهورججا نمنقتم نابنب دوجل !سار يلعو اسمهنبب
 ةمكتلا غلابطالا عاوناو ٍدروزاللاو بضخلاب مسرم

 اهنبب لصت هضيرع ةانق يلع هزقسفلا :ذهيلا لصيأملاو |
 هد ايز دنع الا هبياخل هذه لخ يال املاو لبنلا ام نيدو
 نم افولاو تشغا رهش يف نوكي لبنلا ام ةدابز و لبنلاام

 ل 03د سس سى “  ل[ يب 7
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 || رهف هبقرشلا ةهفلياشنش يلخ جر اهنمو نيلبموحت |||
 ٍإ ىف تاهوبلا ةنيدم ىلا اهنمر كيو اشنش ةنيدم ىلا ||

 ظ | رشع هينا سانفس ىلااهنمو اليم نورشعو ةعدرا قرشلا

 ْ يبعيتلا حانط ةنيدميلاربلا ىف برغلا ةهجيلااهنموالبم أ

 | يلا مليم نورشعو ةس#دنم هبقرشلا ةفضلا ف سبنت يلخ
 1 ةلصتمرازلا ةبحو امرغلا نمةبرقم يلعورازلا ةربحب 1

 ا هذفو لايما ةنلك عال ارحبلا نيبواهنببو سينت ةرجججب ظ

 1 اهيفورطقلا ةعساو درببك ةرادو اهانركذ يلا هربحبلا ْ

 || يليام يواملانصح ةريزج سبنت ةنيدمرجغريازدل نم ||[
 ا نيو درب لكملا لصو اهبلاو اهنم برقبوامرغلا ةبحان |
 ا اهبرقب هسرغب قرغو مالسالا> عب ماشلا دالب متفتسا يذلا ا

 ©: |١ سبذت بواج- فو سبنت ةربحيف يو هنوت ةريزجالبلق ||

 6 ||| هانركذيذلااشنشريلخ يب: ع يفوهبلبنةريزجاهتربحبدو ||
 : ى تالغل ١ نم بورغب هلصتم عراوشو ع ايضو يرقافنا

 || مظعم يلع سبسم دنم لىزنلا بحا نمو عفانملا نم لج |||
 : انمدق يلار دب كدنم يلا سبسمد ننراس سينت يلا 2 2 :

 || ةرشعهيبرغلا ةغضلا ياني ةفض يلا اهنمو كذ لبقاهركذ ||

 | امهنبب ردصبف نيتقرف يلع لبنلا مسقني اهقوفو لابما |
 ||| عار ذلا يلعو ربصوب ةيرق اهببرغ يلع هرجغص ةريزج |
 | نيبو هردغص ةنيدميوى حارج لحرق رشملا يياممئاقلا |||

 : 2 نيب ل خكوالبم نوعبر١اشنش ميلخع مف ركل حارجح لححر ٠

 1 دونهمس يلا لبنلا ىف الزان حارج- نبا ةينم يلاانبو رجصوب ||

 |١١ ةغصلا يناهلباقيو ةبقرشلا ةغضلا يف يوالبمرشعانتا |||
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 اهمادبم راف نارببكا ناجيلذل امانرحجلا نالبصي
 لصي يح قرشملا ةهج يف >حاولارهف نوطنش نم

 |١ نا يلا سيوقبن رهف برغملا ةهج نم يونتا >نع جرخ

 || ميلكلاماو طابم د لصييح رهف برغم ا ةهج يف يلخ
 برق يلا برغلا ةهج يف فوطنش وح نمرب هنانرخ الا
 فطعنبف برغلا ةهج يفر مق هنم مسقنبفراها سنت

 || ءامعجرا ذان]بنلا جورخ ةدم هبفاملا نوكيامناو هنسلا
 نم جرخيو هبف دح ا ردحيال يح هوام فج لبنلا
 نويد>معلم لغسا بشرب لصنملا مسقلا اذه ريظعم

 يلارهف لبنلا نم عارذ تبشر قوفو هوف لفساو سد ىهسو
 برغلا عم ل لحاسلاٍب رقب لصنت هرزباكت رقنسم

 لابما ةنس نمو هير دنكسالا نيبو اهنبب نوكي نايلا

5 

 ||| اهنمو لابما ةسةبناقرخل ةيرق يلااهنمو لابما ةسخن |||
 || لابماةسه ناغلشيلا اهنمولابم|ةسه تورس ةيرقيلا
 أ| رشع ةسي هنبفر ةيرق يلا اهنمو «رماع ةرجبك ةيرق يو
 أ لبنلا مسقني ثبح هريزجلا سار يلع هيرقلا هذهوالبم
 |١ يتلا فوطنش ةنيدم بق اصمت هيرقلا :خهو اناعاخ

 || نالصتيو لغسإيلانالزني نيمسق يلع لبنلا هسقني فوطنش
 ١( ناجيلخ نيمسقلا ني ذه نم> تاو لك نمعرغتيو رحجلاب



 ||| نمجر خت هتهوفو ةللدلا ميلخ يلا لوقلاب عجرنو البم ا
 || يذ اح يح الزان برغلا ةهج ىف رهف يطنط لفسا |||

 ا لازغ ةبنم يلا هتهوف نمو طابمذ ميلخ يلع يلا حاسمرش ||

 0 ا شع ةس# هنبقلب ةعزنيلا اهنموالدم نورشع قرشلا يف |

 برغل أ يف خخعاي رشعا ميل اضيا جرح : اهنمو اليم ١

 اتم برغلا يف لوبتم يلااهنمو هيجل ةحوك 1 اعنا :

 ْ تره ةلحم يلا هيربلا يفبونجلا ةهج يفناهنمو اضعيلا .

 : | هنبقلب ةعرت ىلا 1 نوطنسي لا اهنمو 1

 | نميرقي امو هلحملا يلا ار >«دماهنإن اهركذ هباسلا :

 روستص ةنيدم ديربلا يفالبم نيعيراو هسخ يلءعهلحلا ْ ء

 | قرشلا ةهج ىفناهلب اقيو فقالا اا اهبلاو |

 8 ”اال

 الاابهنم ةدحاو يلاقي بجي سيب نصصحعو أنهي

 ا امهنببورحجل لا ةفض يلعةني>اهناف طابسذ ماو قاشيتسإب

 ٍإ اثمدكول احوط رقما هجوورخو سنت ةنيدم يلا

 ا 0 بو اع ب يرقلا نم

 |١ ةنيدم يلار سي طابمذ يلا لصاولا علا عارذلا

 || الزان ةرجم د نمو ريال ي يف يو لابما ةرشع هر جمد
 || البمرشع ةعبس هبيرغلا ةغضلا ىف ساقنرس ىلا معيلكلعم

 : نورشع ةيقوشلا هن صلاا جاسر يدم لاا سيدمو

 ١ يل كانا نورشع قولعلا ةبنم يلا اهنمو اليم
 1 اكل نم هبقرشلا ةفضلايفلابما ةرشعركسرافةيرق ||

 2 : تبا ياو لام عل ويست و لل اتسع

 ا . لول + نداوم# اج زجر فرت حيا

 ل صصص مع سم مسا هنو حس مم

ْ 
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 ْ لسعلا ةبنم يلاردختاو يوما اطعلا ةبنم

 : ةيرق يلا اسهنمو هبقرشلا يف تينا ب2 هدوم ا

 || يلاهنمو ٍقوخل ةبنم هببرغلا ةهجنل ياهلب اقيورجتح |
 ْ كةيزخ ةيمرغلا ةهخل قءاهلج ا قي قرشلا ف تبدم ةيرق |||

 |١ ةينم هينرغلا يناهاباقيو هيراجلا ةيرق يلااهنمو ةرىز |!(
 1 دوبل يف يربكأ تسرحف ةدرق يلا اهنمر >دايو نورها 0

 | اهنمو ةببرغلا ةهكل ف يرغصلا تسرحكمااهنموهبقرشلا ||
 || ةهمل ياهلب اقيو يقرشلا ةهجب ىرخت ةبنم ةيرقإلا |
 آ ةهدلوف نارهلا ةبنمولاهبقر ةبنم نمو ةبقر ةبنم هبدرغلا أ

 || ر >كياهنمو سوقرقد ةيرق قرشلايف اهي ذاح.و ةيبرغلا ||

 |١ توناد ةيرق هببرغلا ةهخل يفاهلب أاقيو س امهف ةبنم يلا ||

 ْ ةيرق يلااهنمو ريلخلا نم ٍيقرشلاب انسا ةبنم يلا اهنمو ١
 ظ يرغلا ملل يلا لوزنلا دارا نمو اهركذ م> 341 سبسمد ِ

 ْ اليم نورشع ملم ةذيد دم ىلأ قوتنا نمراس وننأ نم

 ْ الزان يام نموككملا بع ةبنم هبقر ثلاةؤضلاو اهلياقيو |

 ا هنطنط ندمو اليمرشع ةسؤبرغلا ةهدجج ىف هنطنط ىلا ا

 1 اليم رشع ةسخ هببرغلا ةغضلا 2 يطلط ةنيدحم ىلا |!
 "| ىلا ىطلطةنيدنم نمو هي رفعجلا هبقرشلا ةهجلا ف اهلباقي و 5
 ْ هبقرشلا ةفضلا ىفايهلباقيو هبيرغلا ةغفضلا يف سولف ةيرق 1
 || ينرغلا ف طابنس ةنيدنميلا سولف ةيرق نمو هطنسلاةيرق |
 1 رضاقنو هنيدسيلا هيقرشلا ةغضلايف تاذاخلابانهنمو ا

 ١ ىلع يتلا هردش ةنيدمملا طابنس ةنيدم نمو |
 ا رجس اذ ا ١ ىف كو لايقانفركذ مدقنملا سبسمدل لباقللا |

 || ردب ةبنم يلا لبنلا يف لرذ لبنلا لع سنت يلا سبسمد نم |



 روم

 || ةدايرت حنعالا هبفرفاسيالو املا هلخديال يلح اذهو |
 ْ لصي الف لبنلا يرن ىلع هعفترم هدهوف نال لبنلا |!
 ٍ 0 ةهوف نا لكذو هانركذ يذلا تقولا ينالا املاهبلا ||
 || لح قرشملا ةهجيلا فاطعنا اطوثرت يلا لصو اذا يلح ا
 1 ماسبب هريرج امهنبب رعصيو ملم ىنع هبخاب عقدي ١

 | يفرهف خبصلا لامر ىحن نم جرخي يق رشلا ميل مو |
 ْ يلا اهنمو صدم دنع هبحاصب لصتي نا يلا لامشلا ةهج ٍْآ

 ْ هك ههاخمملا يلا هسبق ةيرق يلا انث نمو انث ةيرق 3

 ١ عضمج" كانهو حاب هببرغلا ةغضلا ىف مانملا اهلباقيو

 ١ بنلق ةيرق صدم قوفوادحاو ناربصيف ناجيلكل .

 || هبقرشلا ةغضلا يف هاص يلا لامشلا عم لبنلا لزتيوىلاعلا |
 ْ البم رشع ةسْج الكش ةلحم هيبرغلا ةهل ىرم اهلباقيو |
 || ةلحم يلا اهنمو يرسةيرق هببرغلا ةغضلا يف اهلباقيو ||
 || اهماما لبنلا مسقنيو البم يشع ةسج هوف يلا يولعلا ْ

 | اهرخا يلعو بهارلا ةريزج امهنبب نوكرف نيمسق ||

 || هبقرشلا ةغضلا ىف نوي حنس لا هوف نمو نويدنس ةنيدجم ||

 ْ ةيرق هببرغلا ةهجلا ىف اهي ذاحب ىالبم رشع ةسج نموا ٍ

 ْ يلو البم رشع ةسج يدرسو يسمي >مس نإ ن يسي حمس ا

 || سبل :لبنلا نم عارذ جرخي يسيدحصم لفسا نم ةبرقم |
 | اهلوط لامثو برغ نيب ةرام ةرجحجب لصتي رببكاب |!

 ْ سيل اهوامواه ىحىأ نيلبم ضرع يف البم نوعبرمأ ٍ

 | هذه 000 حاملار جلا لحاس ِقان هح قبعب ||

 1 00 راق 258 !هيتع يلعا يف قبض ىف 9 7 8 :

 || يرخا ةرجبحيب هربحبلا هذه لصتت مترج ةبمر لوط يف ||
 نأ ظ

: 



 ا هنبقلب ياخ يلع يتلا هقدنس ةنيدم يلا هلب اقملا برغلا شا
 ||| هينابعتلا ةنيدميلا دونمس ةنيدم نمو لابما ةينامث ||
 ةبنم يلا اهنم و ميلخلا نم ينرغلا يف يوالبمر شع ةبنامث |
 || البمرشع انئارجوجيلا الزان اهنم ىالبمر شءانثا ساسع |
 يلارتَا شن نم ورّدعا شن هبقرشلا ةغضلا يف اهلباقيو |
 شن نمو البم نوثلثو هتساهركذمدقملا دونمس ةنيدحم ||
 || اهنببولبنلا نم هببرغلا ةغضلاب هو اخوط ةنيدم لارا |
 || !ذه ميقني اخوط لفساو الهمرشع اننا رجوج نيبو ||

 || ىقانلاو افرشسبنت ةربجب لاهم حا لصي نيمسق ملح
 || سبنت يلا لزني نا اش نف طابمد ةنيدميلا ابرغ لصي |
 | ةرجغص ةنيدم يو يرغلا فراهش ةبنم ا اخوط نملزني |
 !0| ةغعصلا ف اهليباقيو 4< 5 لاومأو تاراجت اسهب هةرماع ٍْ 0

 !| هبنمد ةبنمو لابما ةسج امهنبدو هبنمد ةلحم هبقرشلا ا 2
 || نضايزابلارابقيلا هنبمد ةلحم نمور اهش ةنيدم نم لفسا ||
 | بايق يلا الزان اهنمو هرجبك ةيرق يوالبم رشع انثا |
 البمرشعةسجومدةيرق لا اهنموالبمرشع ةتسفيرعلا |
 هيقرشلا ةفضلاف نالبم حابط ةنيام يلاوهد نرصو ا

 1 اهنمو هرماع ةيرق ىو لابمأ ةرشع سومهتب ىلا هنمو

 || اهنمو البم نورشع هبيرغلا ةفصلا يف راصن الا ةيرقلا
 اهنمو هبقرشلا ةغضلا ىفالبم نورشع ه>بتو ةيرق يلا
 || ةسبسيلا هببرغلا ةغضلا يف يوالبم نورشع نينسرب يلآ |

 | ةروس و البمر شع ةسج اب رز سبنت رجس لا متالبم نوعدرا
 ||| نرزجا ذاواهوام بذع فيلا يف لينلا>ما ذا سبنت |||

 |( ندم اهبيفواهوام حاف رحجلاام بلغرل ناوا يلااتشلا 0
 || 5 هنوتو © يلبن يو اهب ةرجججلا فيطتريازخلا لثم

 ٠ ةانهنو 1 1

 دل اي “لل

 2 0 ا < 0 صا فم اح * هل:

5 



 ا

 كذكو لبل>ب نوُململا هكلسامناو دحا هكلسيام اليلق ْ
 . .وكتاخ#رف نوعبسو هيام سج داحغب يلارصم نم

 || نم فيرطلاو لابما ةرشعو لبم ةيام عبسو لبم فلا |
 ْ يلا سجل يلا رصم نرد جرح بركي ةنيدم يىلارصم :

 || يلا متدورع يلا مث هقدص نبا لزتم يلا مث بيعنلا |
 || مث ةلبا يلا مث لزنم يلا مترفخل يلا مث يسركأ يلا مث هنيورلا ||

 || هيالكلا يلا مث لزتم يلا مت ارعالا يلا مت نيدم مث لعجيلا |

 ||| هببحرلا يلا مت يرقلا يداويلا مث اضيبلا يلا مث بعشيلا مث ||
 | بشخ يذلا متاحيوسلا مث مثرم يلا مثةورملا يذلا ث |
 |( يسحبلا لحاس ىلع رخا فيرطو برثي هني ملا يلا مث ْ

 ||| يلا ةيرطملا ةيرق يلا سمش نيعيلا رصم نم يزلقلا ||

 بجيلا هرهاقلا يلخ هبف غرفيري دغوهو بجلا ةكرب |||
 ||| نطب يلا مث مزلقلا يلا متضوهعلا بج يلا متدورخت |

 | يلا مث ناراف نوج يلا مام ةكرب هبلع يسرموهو هربغم

 ||| معاق لبج هتغض يلع نوج هنا لكذو لوهلا حنع بكارملا |[

 ظ تج اهفرحبلا يلا تلزنو تولت هبلع تبه اذا ميرلان ْ

 || ناكملا اذه سادقمو هكولسيلا لببس الف بونجلايرلا ||

 ||| عضوملا اذه يف نا لاقيو لابما' ةتس نم ىحن بعصلا ||

 ||| يمسيو اقرشم سوبدلاوايرغم ابصلا سيرلاو ككس اذا |!

 ||| لمشل يلا هلدالا ىلا موطلا لبجح يلا نالمح- نمو ناليخ

 || قانفيتعالا دوحتجايلا جايا لا ازيك لا جدام لإ ظ



 ةغضلا يف اهنمو البم نورشع نوطنش ىلا !هذةمو لابمأ ْ 0

 210 يلد 2521111 ْ 1

 | اهنمو سن يبا يلا خيصلا لامر نمودهللا نذايادلص |||

 ا هيادنس نيبو فصنو ليمرود امهليبو ةيدنس ةنيدص |!
 َ دىنمس ةنيحمو البم رشع ةسام هدربلا يف دوذهم ةنيامو : ا

 | ةنيدم ىلا هيدنس نمو طابمذو سبنت يلخ يلع||
 : وعم مدد زعل هاج هايد ١

 | نرخ ياا امم نم رين دوز جاكم اركي ْ
 |١ يلاهنموى لينلا ١ ىطش نيب ناتني>ماجموى هلابتو ساقنا ْ
 |١ ةكسم# يرذ يلا لينلا فار حكام أاهنمو ىصاصخ الأ ْ

 ْ ىلا مانيدرما نمو مانيد رمأ يمست هيرق يلا هببرغلا ْ

 ظ سيرعلا ةنيدم يلا اهنموالبم رشع ةسج شنرحرمما 1

 ١ اريج دوعبف مايا ذعبس لامرلا هذه ين نفد>بف رمظعلا |

 ا ماجتو قوساهل هرضحم هرجغص ةني حم يو طونرب يلا :

 | البم نوس نوطنش يلا هذه طونرب نمورجسابم |||
 || يلا لج هنمو حبل نورطنلا ندعم طونرت ةنيدعو |!
 || نا ككذو موب اسرهن يلع طونرت ةنيدمو دالبلا عب# ١

 |١ يل يلا لصي نأكل برغل ةيدعان 91 لوالا مسقلا رهف نيمهسق ( 1

 ْ كه موباس يلا اهذمو تونط يلا هنايسب يلا مث طونرت ْ
 نلوم م هديل ا ةلحم يلا اهنمو ناهي اكل لاو قل اديس
 ْ لبقنرق هنو انم يلا قوسيلا مهاطنرق يلا متلابسر

 ' ةيرودنكسالا كا ة وانما تورت يلااهنمو نودرككا يلا مث



 يحوم

 ا خىلل أ لازيال م اضيرع ضرالا ييءطسبني لكاكلانا ْ

 || لابحي نر مث مدنهتي تح هب فصلام يع هنم بكري
 || لمكا ذاق ةكساملا موسجلابامهنبي لصوت موس حلاو فبللا |
 || قافدو رخبلا باود نم خختملا محضتلاب طغلج هرساب ككذ ||

 | اهيبكرت يف فبعت نود ضارع هبكارم ناعبقو نابللا ||
 ١١ شرترببك يع سر >تالو فسولار جبك كذب لمجتل ||

 ١١ نوعبرما نورها نارافملا لحاسلا ىلع مزلقلا نمو |!

 موطلا لبج يلا هنمو نوجرعق يف ناراف ةنيدمو البم |
 سبا ١ نبى هنيدى دعم > جى رججلا نم ةبرقم يلعوهو 1

 ظ جرعا حم ىلع هبلا تعصي لاع لبجم ىهو كولسم.فيرط ||
 كاسه برشود اهنمو ةعبشأب اسرجد دوو > كم هالعأ فى ْ

 !ٍ ناكموهو ف حصملا يلا موطلا نمو نودرءاولاو نورداصلا |

 ل١١١ اذه نردو ولوللا هب داصيو فاص هوامو لسفر ندييجح ٍْ ظ -

 | مرشملاهنمو هبفامال يسرموهو تببلا مرشملا حصملا 8

 | ىهو >< يا سار يلا هنمو هبفامال يسرم ىهورجبلا |[
 || هربغص ةنيدم هلياو هليأ ةدقع ساروهو هبفامال يسرم |||

 || ىهو >موعلا يلا متاهبف نوفرصنيو اهبلا نوواي برعلاو |||

 || رحلا نيبو اهنببو ناهنلا ةريزج هلباقتو املاهبف يسرم |||
 || نوطعلا يلا هنمواملا هبفانط يسرم يلا هنمو لابم١ةرشع |||

 ||| مدنعو فارشا اهلهاو هرماع ةيربق يوارولل يلا مث |||
 |١ يبداس يلا اهبزرهجتي هنمو مارجلا هبف نوعطقي ندعم |!

 : بونجلا ةهج ىفاهب لصتي ىه>عابتملا و هبقاصملارماطقالا :

 |١ لجن يذلا نسم ارجج هبفو يوضر لبجاهنم برق يلعو |



 ةيحمووع

 | هير الاب قحبة نكرم لال توعسسن هله انوع املزلس ||
 | نيو اهالعا يلا اهبف ماسيف فقيعب سبلاضيا اهوامو
 ١١ نع سانلا لودي مث لابما ةنس ةيرمدنكسالا يلا كانه
 || هي يجعل الا ايبا ياام نوربسبفر بلا لا بكارملا
 || يسي حمس نم يلخلا ىظعم يلعف حبشر يلا لوزغلا اماو
 : هبقرشلا ةغضلا يناهلباقيوالبم نورشع فال ةيرق ىلأ

 ْ ةسنج هيديدخلا يلا مفاخلا نرمو نامرلا سي ىطن ةيرق

 ْ كتيشر يلا هيديدخلا ..:رمو ةرمأع ةيرق يفىاالبم يشع

 كاذو اليم نونس هيرمحذكسالا ةنيدم يلا كدشر ىنرمو

 || اليم نوثلثر جقوب يلا لامرلا يلا بشر نمربست كنا
 || نالا ديرتف البم نوثلث هيرمحنكسالا يلا نيرصفلا يلا

 | ةنيدم يلا مئاسنهبلا يلارصم نم فيرطلار كذذ نأ

 || هءذخا يذلا فيرطلاوهو هلحرم هلحرم هساجلج#'

 || يلار صم نم جرخت ' هيام سو نيثالث ةنس ىف نوطبارملا
 ْ هلدحرم دانم بج لأ اسنهبلا نمو مايا ةعبساسنهبلا

  نييبق نيع يلا مثامالب هلحرم مث هلحرم هازنم يلإ مث
 | هلحرم سلاطنا لبست به هلجرم تابغ ق1 فلج
 || لبج يلا هلحرم هرطسق يداو يلا هلحرم تانسق يلا مث

 | امالب لحارم ثلث تيدبتارصم يلا هلحرم ياورس
 | هلحرم قابابج يلا هلحرم بورش هواسو هرابشري >غ يلا ظ

 || ارهعيلا هلحرم لبجلا يناوربسملا هلحرم الماسيملا
 هلخرمو اقن يلا مث اهبف امال لحارم تس يقوى توالاتم

 ٍ م هلحرم داجو لبج يلا مث هلحرم لبج ناب ىلسيلا م

 || مدنا لبجيلا مث هلحرم لوزق لبجيلا مث همردن يلأ

 يلا نانتلحرم اياكلس يلا امالب اردكك له ارم ثلث

 : ات هيوم ئ



 || دلو كتومرجلا رهن لثم هبلا بصت ساهنالا عبجو |||

 || عقي ةحاهتمزكلا عقجي هناف سلبان نماضيا بصنيام |||

 | نيبو هنبب اهفو لحارم عبرعا هنيدملا يلا هنمو انولا |[
 || ةيرمذ نم موقاهنكسي سايد رحلا لحاسيو هنبهج مايد ||
 || ين يللا اوبالا نيبو اهنمبو بلاط يا نب يلعن ب نسل |[
 || عبرما لدنجملا ةمديلا اهت نمو لابما ةتس جاحلل قيرط ||
 || دودح- اماو مايا ةقلث ماشلا لواواهت نيبو لحارم |||

 | ييام اهدودحو ماشلا شضاوحا لوا هى نيطسلف |

 || هضرعو نوما يلا خر نمكذو مايا ةعبرما رماح فقم برغملا ||

 ةرخجلاو طول موق مايدو نيموي ةربسم ارم يلا افابإ نم :

 ةعقب اهنالموغلا يمست هيربطو ناسبب يلارغزو هنتنملا |
 |١ نوكيف عقجو مدحت مايشلا هابم ىياسو نيلبج نيب ||

 || هيربط نم ذخاب ةيربط ةربع نم هوا ماخز رهناهنم ||

 يا

 ١١ تبب لابجو تامرموك نم بصني امو ناسب ماهناو |

 | عبم#وى مالسلا هبلع مهاربارمق لبجو سسدقملا ||

 | اشنكاهو موماعد موداسةعحب يميتورغز ةرجحب ف |
 ١ ةربحخب امهناكم داعف هللاامهقرغف طول موق ينيحم |

 1 حور هأ يشتاهيفام نزال هتيملا ةرجخ لأ تيمي ميو كنف ا

 ||| هابيملارياسيف نوكتي نا هناشام يثالو ةبادالو توحال |||
 ١ نغس هبفو ددحارلا هيركراح اهواسو هكرعملاو هدكارلا ٍْ
 || تالغلا اهبلع لجو هيحانلا ككت يناهبرفاسي ملغص ||
 || البم رشع انثا اهضرعو .البم نؤتس هربجبلا :خذهلوطو |
 |[ هارشلا لابجيلا زغز نمو نامويرغز يلا اهحرعاأ نمو |!
 : 1 اهرعا نمو ناموي هأرشلاربخا لآ هارشلا لابج 5 :

 ||| ناسغيلا سدقملا تبي نمو هلجرمس حقملا تببيلا |[
 عا

 و ل ب ل يو ل ا يلا ا يت بام
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 جوج

 أ عبارلاركذيرل + هكم يلارم نطبيلا
 | كلاشلا علدالا نم نساك ركل“
 | ةعطق نمفت ثلاثلا ملقالا نم سماشلا رجلا اذه نا

 أ( ياشلا رحبلا ضعبو هبتلا صخو مزلقلا رحب نرم
 أ( ضراو هرماعلا نوصخلو يمارملاو ندملا نم اهبلعامب

 | هلبالاونارانو: مزلقلا هرهشلل دالبلا نم هبفو ةيدابلا
 ٍْ كوبتو + رخو 12 يرقلا يداوو 3 رةبخو# نيمو ©

 |١ © هايسلاو © يداعلاو © هرقبلا ن>عمو تامودد © ||

 ١ هلمرلاو © هزغعو نالقسعو جامرغلا مث دج ظهارو

 0 ْ + فشمدو © سلبانو : هي ربطو 2 سدقملا تببو

 نإ || 2 فوسراو + ديرماسبقو 3 افايرو © صخو + كب لعبو
 |0١ © لببجو © ههجانلاو © تورببو © ىوصو :ج اكعو

 || # هيق داللاو + ساسلبو + سوطرطناو 8 سلبارطاو |
 || ة>حاو لكيفاط نو ركاذ نكت و ةدبكا اطناو 2 :>يىسلاو

 1 يمقنلا ىلع اهتنكماو مارغلاو لابم الأ نم اهنيبامو اهنم

 || هيفورهنلاكهتاذ يف هنافمزلقلا رحب اماف يلاعت هللا لوك
 هيفحو ةرهاظ تالاقو شورت هبفواملا قوف هيداع لابج |

 سعمو مزلقلا نيبو همولعم اهنبب اهف نفغسلا قرطو
 لامشلا يلياممرملا يفامرغلا يلا مزلقلا نمككخكوالبم نوعست |

 ياشلا رحبلاو يزلقلا رحبلا نيبام وهو لحارم عبس
 تمان' ىانهو هبتلا صخ ىمسي امهنبب امو هفاسملا نم

 اشنن مزلقلابو مالسلا هبلعيسوم نمز يف ليارساونب |
 ككذو فيرط يثاهو اشناورحبلا اذه يفةرياسلا نغسلا ||

 || نا

٠. 



 جيت ووم

 بابلالكذ 5-5 ياولد كلا يعي ان نم د ةسبنكا |:

 1 نس دو جمود اوم بح 1و 1

 أأ| اهلو همظعملا هس حقملا ةربقملا هاقلت هسبنكا يلا ||
 :نصححو آهن أينب نقنا دق هدوقعم هيف اهبلعو ناياب ا

 لباقي ام دبجا نابابلا ناذهو اهقبفت ع ه>دإ مابعد ببشت

 ]تلا اذ قعر ياللا راياوفاطد كوبع دخن نماآإ

 ههظع ةسبنك قرشلا ةهج نم اهلباقيو هسبنكا رانقبق ء

 هذه قرش يفو نوبرقيو مورلا خرقا اهيفنب هقياجاج
 يذلاا'سبحلا نونذل ىلا فيظل ئشب انرحم هسينكا |||

 ةبقلا اماو هيبولصلا ناكمو ميسملا حيسلا هيك سيو» |||

 ايبنالا اهنراد اهو املا ةحوتفماروق يهف هرببكلا

 انحويوهتدلاو مبرمة>بسلاو يسملا>بسلاو نوروصم 8
 هقلعملا ليدانقلا نم هسدقملا ةربقملا ىلعو نادهملا ||!

 تجرخاذاو بهذ ليدانق تلت ديصاصع ناكيملا يلع

 تببلا تبقلا ارش نحصقو ىمظغلا ةيسنكا هذه قم ا

 5-0-5 ناكودوأاد نب .نامهلس هانب يذلا سدقملا ||

 مهد كيا نم عزتنا مث ءدوهبلا ةلود ماي. يف هبلا اجود

 ةدم ىف امظعم ما مالا الا خدم يلا هيع اوجنرخاو 1

 م دنع يضقالاب يمسملا نظعملا >يتما وهو نيجسملاككم |
 عمال حملا الا رق ىلع حجت“ اهلك ضرالا ف سبلو ||
 فقسم ناركذي اجفو سلدن الادالب نمدبطرقب يذلا |'

 نكمو يصقالا عمال فقسم نم ربكا هبطرق عماج ْ

 ال



 ||| يبرموهو دعيوقلا لا يلاهنمو نسحع يسرموهوارغصلا أ
 || مث دفا يلا مثرماجلا يلا هنمو تبعي نم بلجي هوامورماغ ْ
 لد لحاسي يلعو ه>ج 2 م نافسع ىلا مم يدف ىلا ِْ

 يذلارببلااهبو كوتب نمردكا يو نيم ةنيدم مزلقلا |
 ةني الم نمو ببعبتي ةماسيل ماللا هبلع يسوم أاهنم ىقتسا :

 ىح ماجلا يلا هليا نمو لحارم سكت هليايلا نيدم ||
 ه«يرجلا يف كونب يلا نيد>م نمو هلحرم نيرشع نم |
 ماشلا لواورا نيب كوتب ةنيدمو لحارم تساقرش ||
 فيرط فصنوحت ىف لح ارم عبرا يلع اهنم ماشلا لواو |

 نيع نم اهلها برشو اهب فبطي نصحاهلو ماشلا |
 ةحريالا باحصا نأ لاقي ىربشك لبد" اهبو ةرارخامس |

 ببعش ناكو اهب اوناك اعببعش رمهبلا هللا ثعب نيذلا 17

 نصحوشو هلحرم يلع يرغلا يداو نم رعاو نيحم نم || اهي
 توبباهيو دومت سايد تناكاهبو لابجما نيب لال فبطن |
 اهنومسي جاونلا كتورلا لهاورخصلا يف هرموقنم ||
 اذا. لح .نايعلا ىف ةلصتم اهتاذ ين لابج يو بلاثالا ||
 ةهافاهنم ةعطق لك تناكاهطسوتو اهبلا اهب ماملا لصو |||
 جراج ناربغ نم اهنم ةدحاو لكب فاطي اهتاذب |
 دوبي نالا اهبو ضعبب اهضعب طاتخي ىا اضعب اهضعب |
 كخاداكيالل امرو لابج ةيحان لك نرم راب طبحبو |||

 يلا ربا نمو هقشمو هج دعبالااهارذ يلا يقتري
 لحارم عبرمارمبخ يلا اهت نمو لحارم عيرمااهت |
 لبحت نأذ ةعبخم نصخلاكو .ربكرص ةنددحم ردبكم هند مو ْ

 هطيرق يذبل أراد مالسالا صحص ىف تناكو عمور مو .

 ف لثملا هب بورضملا ايدام نب لومسلا اهب ناكورجضنلاو |
 ||| افول ْ

 ء 2 رو



 وو

 ا دو >جح يف ترس طابسالا باب نم تجرخ اذإو جورشلو ظ ظ

 ىلع .!دجح ةنسح ةرجبك ةسنك .ت>جتف مهس ةبمررا>قم ْ

 كانشو هبن امسلاب ناكملا قرعيو ,يرم ةددسلا مهذب ظ

 لبموحع طابسالا نيب ىهنيبو نوتيزلا لبجرصساهربق 1

 ةنسح يرخا ةسبنكل بجلا اذه يلا دوعصلا فيرط فو

 رجا كاذب نوغتبي نوسوب اسنو لاجير اهبفو ةمظعم
 اردد ادرار ا وكب3 | ليسلا اهلي قو دنالع ليلا .

 يلعو ميسملا هابحا يذلارزاعلا رجق بونجلا يلا البلق
 نانالإ اسنيم لج جلا ةيرقلا نوتيزلا لبج نم نيلبم ظ

 نالايوملشروا يلا هلوخد>نع ميسملا دبسلا بوكرل ظ

 ْ يداو فيرط ذخايرمزاعلار جقلعو اهب نكاسال بارخ :

 موي ةفاسم سدقللا تثتببو ندرالا يدأو نابي ندرالا ْ

 احيرا ةنيدم ندرالا يداو ىلا لصت نألبق نمو >حعاو 3 :

 يلعو لابما ةثلث يداولا نيبو اهنبب اهركذ في اسلا |

 تنش مسا يلع ههظع ةسبنك ندرالا ىمسملا يداولا ||

 جرح ندرالا يداوو نيبقي غالا نابهراهنكسي اننحوي :

 || اروماغو موداس ةرجبحب يف بصيو هيربط ةرججب نم ||

 يلياماساو ةلصتم ةيرب ندرالا يداو ةلبق لياميو

 _لننم تجرخاذأ تكناف بوذعجلا ةيدعان ف س حقملا ثىمب ْ

 ْ ةسبنك ت0جو رخ هبمررادقم ترسو 52

 | لكا يتلا ةبلعلا اهبفو هنيصخ هليلج ةسبنكي و نويهص :ه

 !| ةيقاب ه>ي املا اهيفو خيم التلا عم مسيسملا بسلا اهبف.|؟

 ! «, نوبهص بأي نمو سبا مو مم ا

 (| قدنخلا فرط فو مهج يداوب فرعي قدنخ يف لزني ا

 ئ يو ناولس نيع قدنخلا اذه يفو سرطب مسا يلع ةسبنك |! ّْ

 كلف د و تاع



 جتا يووم

 هرجبك هل حرم هي ماسبق يلا هلمرلا نمو ناموياعقلبلاو
 || :رببح هلحرم نالقسع ةنيدم يلا يلا نيطسلف نرمو
 ناسبب ىرمو البم نيرشع نموحت هزغو نالقسع نيبو ||

 هذارولا يلا شيرعلا نمو البم نورشع اقرش نالقسع يأ
 ْ امرفلا يلا هدارولا نرمو هل رمر جلا برق لزنم يو

 || هلحرم سبنت ةربحبل ةروا ماشلار حب يلع ةني>م يو
 ||| نصح يلا اهركذ مدقتملا هبلحاسلا نالقسع نمو
 ْش هلباقيو اليم نورشعو ةسنم رجلا ىلع لوالا موخاملا

 | نال حن اهو ليربج تببورموك هيرلا يف
 ا السبم نورشعو ةسغ يالا نوحاملا يلا مثامهب لزني

 : ايمهتيد ى نسدقملا تثبيب ةضرف يق انا ةذيدم ىلا اهنمو

 | ةليلج ةنيذم سدكقملا تبيو ناةفيفخ نانلدرم ظ
 ْ حعصي لبج يلع قى ايليا ىمست تناكو انبلا ةعدق |||

 : نماهلوطو ةليىط اهتاذ ىف يو بناج لك نماهبلا
 || اذهو بارحملا باب يررغلا اهفرط يفد قرشملا يلا برغملا

 1 قرشا ابهفرام فو الميل هيلع دواد ةيق دبل ايلا ]
 .نمالا مسفيال فلغمومم عكلادجإب يمسي بأي

 ظ ف وبيع ووو دع ب 1. نوديرلا ثيع

 ا لصخصد أذاو بارغلادومجي باب لاما م ةهدوح نمو نوبهرص

 هأنلق اكيررغلا بابلاوهو باردا بأبي نم لأ ال

 ا ىمظعلا ةسبنكا ىلأ عرماش قاقز يف قرشملاودعن ردسي |!
 (| كلى هماق انين اهيمسيو م ابقلا ةسينكب ةذورعملا

 1ْ قراشم يف يلا مورلا دالب عب اي جىجت ١ ةسينكأا

 0 >تححجف اهيبع يان ئم لخ ديف اهب ماغمو ضرالا

 ||| عبج ىلع لمقشت يلا هبقلا لخا د ين هسفن لخادلا ا
 1 ةسينكأا



 ١ نم لكذكو البم نوعست هيردط يلا سدقملا تبث' ||

 || ندرالا ةنيدم هيربطو لحارم ثلذ هلمرلا يلا هيربط |
 ١ أاهنمو نارجيك .نامودر وص ىلأ اهني اهتبصق يو يرجدل 1 ظ

 || موي ضعي ناسبي لا اهنمو موي ضعب فلبا ةبقعيلا ||
 أ[ اهنمو ندرالا لير خا يلاروغلا ةنيدم انع يلا اهنمو |
 ١ ناموياكع يلا هيربط نمو موي هلبجلاب فرعي عضوم يلا |||
 || يف ةليوط لطم لبج يلع هلبلج ةنيدم يو نافبغخ ||
 ظ ايملفسلف نيليم ._نرم وج" :اهلوطو ضرعل | ةليلق اهتاذ |

 ١ المر شع انثا اهلوط املا ةبذع ةرجحب برغلا ةبحات نم |||
 : ضبرع هل مظعرجببك حلب هيراسبقو اهلثم. ضرع يف

 ١( البم نوثلت هيراسبقو افاب. نيبو عبنم نصحورماع ||

 أأ هيرماسبق نم لكذكو هلحرم سلبان ىلا هيرءاسبق نمو ||
 2| كبي اسس سمو نابايفحم ةاتلتج رم لمرات |!
 ظ ا فرط تح أفيحعو ناموي لح اسلا ىلع اغبح ةنيدم 1

 0 0نسح يسرم هبو رحبلا يف جرماخ فرطوشو لمركاا 1

 ١١ هيربطل ةضرف يافبدةنيدمو اهرجدغو لبطاسالااسرال

 || يلا افبح نمو قافخ لحارم ثلث امهنببو |||

 || البس نوثلث لابم الا نم يوربلا يف ةلحرم ةكعةنيدم |||
 ةرببك ةكع ةنيدمو الدم رشع ةبناغ ةبسورر حبلا .ىفو 1

 ١ نومام نسح- يسرم اهلو عابضلا ةربثك اجرالا ةعساو ْ

 || ةكع نرمو ناموي هيربط لإ ةكع ىف طالخااهسانو |||
 ا نسحب نصح وهو الدم رشع انثا .تيزلا نصخ يلا |||
 !! ضبب لابج ةئلث يورجقاونلا يلا هنمورحبلا ةغض يلع |||

 ا البم رشع ةبنامت نموحت ر حبلا ةغض يلع ةلطم ةقماش |||
 00 ةسج هد رويتافالا ةنيدم يلاربقاوبلا طسوؤ نرمو 1
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 1و

 || يعرضك ابقاب فقسم بارحملا يلي امم هغصناءاب نين امثو ||
 || ىو دل فئسال نسك يناثلا فصنلاو انوغص هربثك دع ||

 ا ةاسوسللا هرخصلا ةبقب فرعت هجظع ةبق عماجلا طسو ||

 || اهسار هبقلا طسو يف هقردلاك عبرمر جو هو هعقاولاب ||
 | فشاوا هماق فصنرادقم ضرآلا نع عفترم دحاولا ||

 |١ هذه لوطو ضرالاب فضال .يفاثلا اهسارو ىذ نم |

 ١١ يف اءارذرشع ةعضب نوكت اهضرعل براقم هركاملا

 || تببلاكبادرسيلا اهلفساو اهنطاب نم لزنيو اهلثم
 ا دكمن عافتراو ةس# ضرع ىف عرذا ةرشع هلوط ملظملا ظ

 حابصضمالا تيبلا اذه ىلا لخ حيالو ةماقلا ىلع فشي

 اهحتفتسا اف نيؤسلل يلصم ناك يذلا فقسملا هلباقي |[
 1 اورهصبانتكلا !ذئهلانغيلات تق ويلا مهيدياب يقبو مورلا |||

 ||| نوفورعملا نبجلا اهنكسي اثوببدجتلا نم فقسملا اذه ||
 || يلاهشلا ٍبابلا لباقيو هللا تبب مادخ هانعمو هبوارلاب

 || اذهزيادوراج الا عاون اب سورغم نسح ناتسب ||
 || هعنصلا نم نوكيام عدباب ةروفظم ماخر ١> ناتسبلا ||

 نإسبسقلا ادغلا مبرد سلخ ناتسلارخا ىفو
 || يلارصت اقةرشاضياد جتا اذه نم جرو نيحردملاو ||

 || بايبابلا اذه نم برقلابوانم حقامك قولغملا هجرلاباب

 | لوخ كلا هبلع طاببس الا بابي نرعي حوتغم رخا ||

0777777187197 
 جوج جسور و منعا 8# "ا واحلا هك» . ا : م

 ه0 يرغلا تابلاو باوبا ةعبرما هبقلا هذهلو هب اضتسي |[
 '/ | نيبارقلابلعنوب رقي يارساونب ناك ي خم هلباقي اهنم |[

 || دبقلا هذه ٍباوبا نم قرشلا بابلا نم برقلابو ||
 || اهنم يييقلاورحقلا ةغبطل يو سدقلا سدقب ةامسملا ||

0 



 أ ىعاهنيدملا :خهفو حلالا رحبلا لح اس ىلع ىهف ١>حبص

 ١ عببرلا مهيأ 2 اهب اشني هنا كذو هذورعملا اهنيع ١د>بص

 |١ تانا اهنمو روكذ اهنم اوس عبصالا لوط يلع تاكضجام

 ْ تشو ناكاذاف اهزوكذو اهت انااهب نىرعت تاش الغ اهلو

 | انننسهتلا رينسسأ أذأت فقد مم |>حبص تذخا اهدافغس

 ا لجرلا نافاملاب لفنستو فحدث و دحاو اهنم تذخ

 | لكذ نم هيبصيالو اشام عماجب ايوق اظاعنا ظعَني
 معمول تبع. عوالم تاكيمسلا 0

 ْ اعل لاس دن رجلا يلع نوجلقلا نلطتح لا هنمو ا

 ١١ لاما ةعبنم هروغضلا ةني ةلاكوهو :هةعابلا نصحت ىلا
 | نورشعو ةعبرما توربب فرطيلا ةبمم انلا نصح نرمؤ
 1 توردبب ةذد >لصم ر:ردو ناموي ية شن يلا اههعمو المش

 7 ||| باكلارهن يلا هنمو لابما ةبنامث ةرسدارملا نضحخ ىلإ
 |١ هسوح يلأ دندو زب يبصء روع ززخوبلا يلعوصو ناسا هو

 : لابما ةثلث فايا بن عقوم يلا مث نيصح نيدو

 || ةنيدم نمو لابما ةسج لببج ةنيدم يلارهنلا نرمؤ

 |وهو لابما ةرشع نورتب نصح يلا رجلا ىلع ليبج

 ا 01 ا املا ب اا

 | قيودا جسم را سلبا واذا ني تمزج او هانا يلا

 || ةويرنجم اهبلاوت يصيح رعلا ةزيزج رغما قواسم اهلالانعفبم ١
 ْش 00 ينور دب دج صج



 ارثو ىعالا ريرتشلا تيسملاخيشلا 0 يلا نيعلا
 هروك ملا نيعلا هذه ىنرمو نانيع لذ لبق هل نكت

 ضرأ يوايرغلا هبخ:نرذ دي يذلا لقحل بونجلا ىلأ

 ١ ىف ةزوقنم «ربثك توبد اهب رقي و كلاذل حيسلا اهارتشا ١

 ةدابع اسهيف مهسفنا اوسبح دق لاجر اهبفو رخضملا | ظ
 || هنبب ميسملا هبف حلو يذلا عضوملاوهو مت بب اماو |

 ْ لبحارربق فيرطلا ا ظ

 موك يجو وسو ا روع دحام ظ

 ا عضولا ةنقتم.انبلا ةنسخ ةسبنك كانه مح تببو

 ١١ عبم يرصباام هنا ٍةحخ ةياغ حعبا يلا ةنيزم ةحجاسف

 أ نماهبى باباهلو ضرالا نماطو فيو انباهلثم سيانلاا

 لامشلا ةهج ف لكبهلا نكر فو الاورام ةجدعل

 : كليو: ؤم طع ظن هارت دي وسد يذلا نو 3مل هفانغلل

 ظ اورشب ني ذلا ةكبلللا ةسينك هنم قرشلا ف ترظن مل

 ْ نيم ىلا محل تبب , :نمو رصيسملا حيسلا دلومب ةاعرلا

 ْ ةندم ةيرفيوالبمرشع ةبناممنموح بونججلا ف مهاربا

 ( مالسلا مهبلع بوقعيو فخاو مهارباربقاهد جم فو

 ْ هنيدملا :خشو ةأرماربق دامت مير وبق نم ربق لكو

 ْ نينلاو نوتيزلارجتراجتالا ةفيتك لابج ناب تشو يف ْ

 ] نم يش سدقملا تبب لامشب سبلو هرقتا دكاوفو زججاو ظ

 | نمو هدوعبك و هلمرلا يلا ةيدسافج نكرم م تاموتف

 || نمو موي ضعنو ناموي اقلبلاو نام يلا س>قملا تبب



 0001010101 0ا06060606ا0اااا0ا0ا4ا11آذ]ذ1 1 ذ اذ ذ أذ يي يأذأذ#ذ ذآ 6#

 ظ قشلاقلا ملقالا سداسلازجلاذع نمضت«خلا نا 1 7

 || يو لزانملا تاذ يلا هنمو هلحرم هعديلا هنمو رجغص ا | نينو م 1زالم لا فهد نوه خرصع نعي هنفدس ا |
 هينيثيلا يلا هنمو دلوم حوتموالل هش نرفاة وزع"

 ْ ةني حم ىلا هنمى د ةيرق قى هلورم ةئمد ىلا هنمو هلدعرم َ

 را يلا م مث ديفينحل يلا مث عرقالا يلا مث هنححلا يلا مث كوبذ ا
 هفمى دور ,اي,د ىف لابج- نإد عينم نصدعوهو هادحرم '

 ||| مثرملا يلا مث ةورملا يذلا مث دبحرلا يلا هنمو هيداو 1 ْ
 ||| برتثي دنيجللالا مهيغجت يذ يلا مثاديوسلا يلا ا

 ا 507 00 صم م نب فير هلا ْ

 ظ يهب داقلاو 8 لادم 1-3 ةيبلعتلاو ةجينا ٍ

 || لاهش دالب نم كانهو 3 همظاكو تاءرفلاو #نامصلاو ||
 © است الاو © ةرازلاو © فيطقلا نيركبلا ضرا 1

 || يىياسو 7لاوأ ةريزجو ية دشيد واج حرشل و رجبغعلاو |
 [| برعلا اهنكست ارهصح ناين ني رحججلا دالب نيبام |

 ||| دالبلا نمهبلعو يسرافلارحجلا ىهتنا ةيفىاملا]ءلقوهو |!

 !|  نإبنسو © نافو ةارهمو 3# هلبالاو © نأ داسبع :

 ةرامت نصخو © فاربس و ةراهص وا مرج وهج انانحح و ١

 دالب نمرحبلا يلع اهولتيو سراف ىضرا نم اهلكهخذ هوى يأ

 || + صغقلا لابج يداونو ةزمرهو# هرورش نامرك ||

 || ةريزجو + كراح ةريزجريازجلا نمرلا اذجه فو |
 (| قافصلا فرطو فارعس بق اسصت يو ©.ثمال |



 د
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 وو

 ||| 2 ةبسداقلاو هفوكاو بلاط كا نب يلع لال نفدم ||
 | طشاو انني د مو قارعلا لامما يف ةلخا د اهلك # هربهلو
 || يفامثدادغب يلا طساو ةنيدم نمو هلجدلا يناجىلغ

 || لآذكو لحارم عبس هرصبلا يلا اهنمككذكو لحارم
 || يلع لحارم تس هفوكا ةنيدم يلا ضياطساو نم

 || ةرشع يتنثا وح هرصبلا يلا هفوكلا نمو مياطبلا فيّرظ
 هلحرم ندرشعوج هنيدملا 6 ةفوكأ ردو هلحرم

 يلا هذولا نمولحارم سجخ دادغب يلا هفوكا نرمو
 يو بيذعلا يلا هبس داقلا نمو ناتلحرم هبسداقلا
 هلجدلا عملزنتطساو نمولابما ةتس هيدابلا ظخلوا

 ةرصبلا ضيف يردي مل قعمرهن يلا مث اروعلا ةلج ديلا
 وه لباهت اهج >حا نمرهنلا اذه ىلع ةنيدم ةلبالاو
 يرع يلع قرشلاوهور خالا اهبن اجواهلامش يف اهنم
 يلع #رادملاو © صدملا © ةلبالا لغسا نمو ةلجد
 يلا ةرعصبلا نرمور دقلا ةبراقتم نوم يو ةلجحد ةغض

 نصح نادابعوالبم نوثلثو ةتس ىو ناتلحرم نا دابع

 ظ طايروهو هلجحدلا ةابم عبجر حبلا طش ييعرماعربغص

 | نمةببرغلا ةغضلا يف نادابعور حبلا اذه قارطل سرحمو
 ْ يلع تابشحلا هذضهو لابما ةنس تابشخل لا نادابنع 1 ||| نم ارجثك ضرالا هجو يلع عستت كانه هلجدو هلجد |

 | يف هز ورغم تابشخ- يو ةلجد بصهب سرافر دج لصتم

 هذه يلا هبف نوبكري قرموز مهعمو ر حبلا سارح اهبلع
 ||| ييرافلارحلا اذهو لحاسلا يلا نولزغي هبو تابشخلا



 هجوم

 اسهجاو هكاوف اهرزغاو اهابم اهرثكأو يرثاهببطاو ||
 اهلوافب اهيتم»إو ١دنج اهرثكاو الام اهرفواو ابصخ“

 لثم ندملاك عابض اهبو هلحرم ضرع يف |
 اهرايدو هزملا

فكو سالي وى ابكوكو هنشرحعو أدربو :
 هلا( تببو هذسزؤسو

 البمرشعهسغروصةني جم يلا هيردنكسا نمو لابما ||
 هيربطيلاروص نمو رحبلا ةغض ىلع هنسح ةنيدم ىو |
 عبنم ىرصح وهو نولدع يلا اهنمو نارجهبكن اسوي ||

 ثكففرص ىروض نيبو لابما ةرشع ١>بص يلا هنمو نسح ||

 فشمد ةنيدسمو مايا ةعبرما| قشمد يلاروص نمو

 نم جرحت اهب هيراجما ةطوغلا ءابموراهنا ةسج هقشي ||
 اهو ام بصنيو لبج يلعا يف نيعلا هذهو ةجيفلا نيع.

 نرهو لاحارم عبرا هينيثبلا يتو تاعرذا ىلا فشمد.||
 فشمد نمو ابرغ لحارم تس سلبان ىلا فشمد

 نصحرومشو اليم نورشع تنفرص يلا هنموردجلا يلع

 رحبلايف كنه عقيو لابجلا نم هعبنمو ةطنل رهن عقي

 ناتلحرم ةطوغلا لوطو ةطوغلاب قرعت عومازمو لابج

 نمو بعشمد عماجب هديل بيرق عماج اهبواوهالا

 رشعاينتا هلوطو مسفنبلا يداو ينرغلا فشمد باب

 اهنمو لياه توص دل مظعلا رهنلا لبجلا اذه العا نم

 ةنيد>م يو ناتلحرم لامثلا ةهج ىف كب لعب ةني دم ىلا

 توربب يلا فشمد ةنيدم نمو لبج ْز ىلع هببيصخ

 نمو لاذ لشما حبص ةنيدم يلا اهنمو نارجبكن اموي

 ةغيدم اسم اف لحارم سم هبلح اسلا سلب ارطا يلا
 | ثفحص
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 رشع ةسج ةبسور هلوط نول اذهو نوج نرطيعيو ||

 نوج يمسي ىالبم نوثلث لحاسلا عم اريوقتوالبم |!
 اهضعب براقتت فص اش لوطا اذه طسبو يوهقرعا :

 رخحالاو سورونول سلبا يطا يبا اه >دا ضعب نم |
 ثل اننا هنيناب رهن يهسيراج رهن يلع وضو هنيدأب 1

 ةرمأع ةنيدم يو هقرع يلا هنمو ماهل نصح يمسي ا

 نافع نطزا انماولاسا ةثلثردضلا نيجواهتدبو 3

 برقعال ىن ةبح اهلخ ديال ههملطم يو صح اهتنيدم ||
 اهبى لاخلا ىلع تكلمه هنيدملا باب ىلع تلخدا يتمو |
 ةروص يلع سامحت مص اهطسو يف4 يتلا هبلاعلا | ةبقلا يلع :

 طياح يف وترادث بح مررلا عمر >4 بئارلا قاسنالا : :

 عودلم ن اسنا اجاذاف ب ىقع ةروص هيلعرخ ةيقلا

 م هعم نوكي يذلا نيطلار 3 كا[ ذ يف عبط عوسلموا 7

 صو ةنيدم ا هغسللا يلع نيطلا عضي

 || يلع سوسرطنا يلا صح نرمو لخارم نس باح يلا |
 يلع سوسرطنا يلا هقرع نم فيرطلاو ناتلحرمردلا ْ

 يمسللا نصخل يلا هقرع ةنيدم نم جرخ لحاسلا |
 ] رببك ..:روجرخا ىف يو سوسرطنا ةنيدم ىلأ "م يخش :

 ةسؤ ةبسور نوجا ذه عطقي و ه>دم لابج هرثكا يلعو :

 رصحلا ىلع هربغص .ةني دم 71011 اليمرشع ا

 هرجبك ةريزج رسجلا يناهنم ةبرقم يلءو نيصحر وسهل ٍ

 يلاربلا نم بونججلا ةهجح ف سوسرطنا رمق هسينك هيف :

 تن]ندو اليمرشع ةسنج لبجلا يلعأ يلع يناودخلا نصح ا

 ْ سلبار اما نم كذلك ى لحارم سم فشمد يلا ني

 بيشم د نم فيرطلاو لحارم سن” 7 فشم د يلا ماشلا

 | يل
 17777717117 م
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 ١١ ارصملا ٍفلزنم يلاربسي هرصبلا نع جراخلانا ككذ نق ||
 !| يف لزنم يلا مث هلحرم همظاك يلا معليا نوع ادن ٍْ

 1 لزامو هوادرغلا يلإ ,ث لزنم يلا مث لزنم يلا مارصصلا |
 ِْ لزتم لأ فطام ل رتيياإا فاسو تيما لعوب 1

 || يلااهنمو اهبب نم نيرحكبلا دالب نم يارجلا يلا تام هيف ||

 ّْ ةموضح يلا مث لابسلا يلا مث ةبجس يلا مث لزنم يلا مث لزم ا

 ْ ضرا نأ دابعرخ ف هلدجد عشوم قرش فو هماهلا 1

 ْش | هونت كسور يسمو هزاوفتال هس كينغ زولك َ

 ١ ناقرشملاو ةزمره مارو :© سوسلاو تروباس يدنجو |!
 ١ قراممو 8 حدناو © سرفلاو © قرو داههياو قرسو |||

 ١١ مدانمو ةيرجكار دانمو: لبنبس قوسو:ةانصي ىو: :ىحو |||
 7 . © يرجتر هنو © ناولكو## ببطلاو:5 بوقرقو:#يرغصلا |١ و

 6 || عاعبمالا قوسو © عراو 3 هحركو © نودريو 3 تونمو ا

 ١ © نامالسو © نابشاغلاو ي رحبحلا ىلع يدهم نصخعو |!

 | يتحابرغمرهف ناوسم ا رهبن يمسي ر هئزتس درهن نم جرخيى ||
 ١ رفيكرسد كانه هيلعو مركمركسع كني >لم ىلا يهذنو ١

 || رابكا نفسلا هبف يرجتو هنبفس نيرشع نرمونخ !

 ١ نوقلثز اوه الاو مركم ركسع نيبو زاوهالاب ليصتتو 1
 | معرهشلا لوأ ينهتد موو داك ذات جوبا ْ ظ

 ' علمي داي درت بونج يف يرجو هب :

 1 ناتسروخ هأبم عبجو سرافو نانتسروخ نيّبزبمللا

 ١١ نايورهم نصح دنعر جلا يف بصتتو فل اتتاهلك ||

 ظ ةلاخناو دارج دوج هروب وهسلاو يدهم نصح ةفضبو

 ناقترشلارهن' يلع ةنسو هرببكتج ةني دم 0

 سن سا ل اني ا يلا

 روع



 ١ هج وبها قارعلا داوس دال نرم هبفو 4 لاوأ ةريزِج-و ظ ْ

 ا ب ككطلارهنو قرصقلاو:+ روس نى هفوالا وا# هيسداقلاو ْ

 ظ راد ملاو# حاصلا موج مياطبلاو هطساوو ايزانوكو ْ
 ١ ةرصبلاو هب ةلبالا ىدج نايا ملسو © ناين و ماقملاو ْ

 .ناتسروخ دو د نم هبخو © يارحرج ىو نادابعو |

 ةتاريدو © نورزلاو © يحى نابيشانلا ةنيدم ||

 © زمرهرادو + حدداو: لسبسو © مراواج كرشاو |[
 ْ ركجحرسع ىو: زاوه الأ يفدزمرهو © اعبرمالا قوسو ||[

 :  خوكو »رةسنو :#روداس يدنجو :3 مركم ظ
 نو دويو+:+ فونمو 8 بسبطلاو © بفرقو 2 سوسلاو |

 2 |ضيبلاو 2 ناح حبلا ناهبصا دال نم هيفو :تانصيو ْ

 © نوراكو 2# ناحرلا سرافدالب نم هبفو :3ناهبطاو
 # نادايو #زاوهو :ةزاردشو #روجو © نأ >> خدونلاو
 نوركاذ دالبلا هخهل ندعو ا مهرجو ++ مدعو :ةأسبكو

 نا لوقنف هتنوعمو هللا لوحب نوفصاواسهبف انو |
 ||| ام فيرطلا فصن ىف يو ةيدابلا دالب نم حبف ةنيذم
 بنج يلع ةني>م يهف هبسدأقلا اماو هدكمو دا>غبنيب

 يو دادغب ةني دم بغ كيب دأفقلا هذي امو ةيدابلا ْ

 ناتلح رم هفوللا يل بس داقلا ئمو قارعلار وغت نمرغت ظ

 نوتسو دح أ دادخغي مالسلا ةني>ميلا هبسداقلا نمو

 هن شما ل ع و احرف

 هكون بو ا ا ووصول حاب اهل

 رجق ادهب نار كذيو ةيناعاسلاو صاب  شورغم اهمضراو 1

 هش هيو قيقلاب يا >تسأ امو فين أنجب ىلع أ ْ

 كو جب
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 ||| هلحرم مزاوملا زاوهالا قوس نمو هلحرم يبراغلا |
 ||| يبازاوهالا ةني>دم نموزاس درهن يف عقيرهن يلع مزاو

 ||| ةغضلا نم هلجحلا يلع نابب ةنيدمو ناتلحرم نابد |
 || نمو هلحرم ةلبالا يلا نآبب ةني>م نمو هبقرشلا

 || > ينقملا ةلب الاب لصتيو هلحرم يدهم نصحيلا نابب |||
 اهنمو هلجحدلا يراحم يلع ناتنيدم امبو ترادملاو ||

 (| ىلا نايشانلا نبو هفينخ ةلحرمرادملا هنيدم ىلإ

 || عماهنمو ةلج لارهن ةفض يلع ةنيدم يو البمرشع
 ندم نمو البم رشع ةبنامث نابب ةنيحم يلا ةلجدلا

 |7١ ىل!ءاببفرا هكا نمو. ن اهلج رف وتنمو ةنيجم اردنا
 |١ ىلع يتلا نايىرهم نم نان اضياو ناتلحرم قرودلا

 رجلا يلع سراف لوط وهو هرامج نصح يلا سرافر دعب |
 فارجسيلا هرامم نصح نمىالبم نونامتو لبم ةيامعبرا |

 ْ نماهيف هرجببيك ةعطق سراق ضرا نم موسرملازيجلا اذه

 || 7فاربسو مراجع ق5 اباندجعو زبنبشا> سرافالب

 هج اسفو روج ىو از مهرجعو :3 هراج ندا نصحعو
 ا قار ى + مرابو نادعزلا د ةر وب اسو © درج رادو

 || © نورراكو © نامروحو © ناصحيسعلاو + قاتسرلا

 |١ #ناقم رسيلا طاب موج رتطصا و نمرجحو 3 نازركو ظ

 ||| 8 ناذوراو + ةبكو :>نيبابودج جيموزحبلقاو ||

 . صحم سس
02 



 ىنرمو اعاب نينامت ىلا اعاب نيعبس نم هقعو لابس: ةرشعو

 ١ ةيسايتادي لور علا ظيازرو ىدرفلال) ةدياااع كا تاعببشنلا ا

 هداجلا يلع نيردك ىلا يلا هرصبلا نمولاسبما ةرشعو

 موج هني ذك يلا هزاصبلا سوضو هلحرمةرشع يدا
 ندعم برقب هفوكا فرط عم يقةلدو هلحرم نيرشع |

 ١ نيرشع نموحت هنيدلا يلا نيرعحلا نرمو هرقبلا ||
 ١ نادابع نع نيرحبلا يلفأ ةرحعبلا مي يطلاو لرب |

 ظ يلا متاهيرماءالواهيفامال هلحرم 22 يلا نادابعنم ||
 1 | يلا مث هلحرم ناهح يلا مث هلحرم اح رع يلا مت ةدودخلا

 ا ١ اننسخ 4 ىلا مث هلحرم ةحعاسم يلا مث هلحرم يرقلا 1 ظ

 ه8 ب اخرمرخ لد اس يلا مث هلحرم صخيلا مث هلحرم ظ

 8 ا ' اسحالا اماق اهيفامال عضاومو سارماهلك لخارملا ذهو ظ

 ( هالب يتو لاوأ لباقت يسرانلا ر حبلا ىلع ةنيدم ىهف ||

 6 اهناف فيطتلا ةنيد>ماماو هنسح ةنيدم ىو هطقارقلا :

 ا اسدحالا ىلا فيطنلا ,نهو ةر ؟بكاهتاذ ف يورحبلل ةرواحم ْ

 ظ : يلع يو نافيا صكيلا فيطتقلا ١ نرمو نا ةلحرم 1

 : ةلخمرتم ةشبفايلا فبطقلا ةنيجسم نيرمؤ ىزاغلاز ىلا |

 ْش ال لصتمرب هرصبلا ةبحع ان لا فبطقلاب لصتي و هرببك

 ٍْ نصاضخا هباغاو هني دمالو نصح هبف سبل يا هيف هرامت ||

 ١ ا اهنم نيرحجلا ن>مو هعبب مرماء نومسي برعلا نم موفل ١ ١

 ١١ # هشبمو © اسحالاو + فيطقلاو 3 صحو ةترخ ||

 ظ هبطخلا حامرلا انهبلا بسيئد يلا نامكامج هرازلاو ٍْ

 : ىلع هةماسملا يلا مث نيرحبلا يلا هرصبلا نماغي ر طلاو :

 راضي عم ام البلقو هود بع نراعي قيقا :
 ْ بف 0

8 

 0 رجا ا و و

 07 وما



 اة عرف

 |١ ىف ةيرق يورماجيلا اهنمو البمرشع ةسك باروس تسد
 ْ ةيرق يو درم دارأ ناخ يلاراج- نمو لابما ةعسن اركك

 | ةينامت نر دكة يرق يلا درم دارا ناخ نموالبمر شع ةبنامت
 | ينموالبمرشع ةبنامت ي ةيرقملا دنرتك نمو البم رشع

 يلا هناكرب نموالبمرشعانثا هناكرب ناخ يلا ن هر دأ نمق |

 ظ ةيام عبجلا نوكي اليم نورشع ود>حا ناربدس ةنيدم

 رجلا يلع هبانج يلازاربش نم فيرطلاوالبم نينامثو
 ةينامث ناكسلار هن ىلءوهو حسالا ناسخ يلا زاربش نم
 انثا ندرا تسد ناخ يلا حسالا ناخس نموالبمر شع

 اليمرشع انثا ترزبت ةيرق يلا ندرا تسد نموالبمرشع |
 || ةينامث اهركذ قباسلا نور ماك ةنيدم يلا ترزجت نمو

 || البم شع انثا فقيرمر ةيرق يلا نور ماك نمو البم يشع

 | نالبموالبم نوثلثو ةيام لكذف البم نوثلثو ةنس هبانج
 || ةنيدم يلا ضارجش نمو ناهبصا يلا ضاردش نم قيرطلاو |
 : رشع انثا ةيرش يفد نابك يلا اهنمو البم يشع انثا نازملا ْ

 ١١ البم نورشعو كح أ نيعارصق ةيرق يلا نابك نمو البم

 || ناخيلا اهنمو البم نورشعو دحا رنطصا ةيرق يلا اهنمو
 || ةيرقملا اهنمو البم نورشعو >حاهرماع ةيرق قى سور
 ْ ةعبرمأ هدركص ةيرقملا اهنمو اليم نورشعو دخادرك

 || نانثا سور ناخ يلا ضاربش نم كا خف البم نورشعو

 || نوعستو ةتالث ناهبصا يلا سور ناخ نمو الدم نوعبسو
01 1 1 | 
 | البم رشع ةسكخدنقتم ةلبنب هنسح ةنيدم يف ى مرح يلا

 2 ||| يلا حون نمواالبم نورشعو ةعبرا حون ةنيدم يلا اهنمو



 نوعبسو نانئارجلا يرهظلا يلعوالبم نوعبراو ةبنامثاملا |(

 نم ملسي اجقو هنيحلت ام |ا>دح ا تبسلا ذا هرارجما يهسق |||
 | ركسع نمو هلخرمر قسدو مركم ركسع نإبو هنبسل

 ةني>دم نم لكذكدو ناتاحزموزمره مار يلا مركم ||
 ىنرمو لحارم عيراوجت قرودلا يلا مركمركسع.|١

 اهيبرغيو نافخ لحارم عبرازاوشالا يلا قرودلا |||
 نابشانلا نيبو اهنم نيتلحزم يلع نابشانلا ةنيدم |

 ىف لكشا مخانتي امو ايرع ناتادرم يقثدهم نصح»و ظ

 نذقيران نكربوهو ناوردا لبج سرافن >ح ةهج
 ليج اذهو هبف ادباا>وهيال نات دلاواراهنو البلاهج ||

  ركسعلا نمو هبلقص ةريزج يف يذلارانلا لبجب هيبش
 ةنيدم نمو لحارم عبرا قرشملا ةهج ين حدنا يلآ |

 يادنج ىنرمو :رببك ةلحرمروباس يدنج يلارتست ||
 هلحرم بوقرق يلا اهنمو هلحرم سوسلايلاروباس ||
 لصتي و يوقرقلا مقرلا اهبلا بسني يتلا ةنيدملا يو |
 يلع ببطلا ةنيدم لاهثلا ةهج يف بوقرق ةنيدمب |||
 ةهجيف اهب رصتيو ناتلحرم طساو يلا اهنمو هلحرم |||
 هلحرم سوسلاو تونم نيبو تونم يمست ةني>م قرشلا ||
 برغلا ةهج يف سوسلا ةنيدمب لصتي و ابرغ ادهنم تونمو .أ|
 | انصب ةنيدم اهنمو ردقلا ةربغص يو نودرب ةنيدم |!
 نم كى ذكو هلحرم سوسلاو انصب نييواضيا ||
 ةئلثزاوهالا ىلا سوسلا نمو هلحرم نودرب لا سؤسلا |

 يف قرود يلا ناوهالا قوس نرمو هلحرم زاوهالا قوس ||
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 نوعب ماو نأنثا ةني >م يىرراب يلا اهتفزخا هو تنوسو بال
١ 

 1 عج م سمس

 مدس عج را جوج

 || .يلا ناولك نمو البم رشع ةعبرما ناولك يلا دايا يداو !

 |١ يوىالبم ىشع ةبنامت هربحعب يلع هرماء ةيرق يو نايابوح ||

 || البمرشع ةعبرا هرماءةنيدم يو كهاصيلا اهنموالبم |
 | ةعبرءا هزاغم ناقمرسلا طاب ميلا كهاص نرمو أ

 ٠ْ نورشعو ةعبس ماحح فيس طايرم يلا هنمو اليم نورشعو 1

 ْ سرات ضخ نم هركذ م>قنملا ناقمرسلا طابرمو البم ا

 (| يلا ناقمرسلا دحع نم كلذ عب نامركححع نم :>عباسو ||
 | ناجربشلا ةنيدم يلا هنمو البم نونامتو ةيام ضاربش ||

 || نم مراب يلا ضاربش نم تيرطلاو البم نورشعو ةعبرما |!
 ْ نورشعو دحأ ممراد يلا ضارتش ىنرم نامرك م ورح ٍ

 م١١ سشعانثا طابرلاب فرعي لزنم يلا ناتسروخ نموالبم ||
 ||| ةنيدميلا ركن مو البم رشعانثاركةيرق لا هنموالبم ||
 | يل اسف سمو البمرشع ةسخ امركذ مدقنملا اسف |

 || يلا ناسيط نو البم رشع انثا ةنيدم يو ناسمط

 | انثا ناكرب ةنيدم يلا اهنمو البم رشعانثا ناكرانلا

 مشع انثا نابسملا اهنموالبم رشع ْ
 ا ةنيدم يفىالبم

 مز يلا اهنمو لابما ةثلث درجب ماد يلا اهنمو هرماع |[
 || ةسج قاتسرلا قاتسر يلا اهنمو البم رشع ةسج يدهملا |||

 | ةعبرما هلماك هلبلج ةنيدم يو حرفيا اهنمو البم رشع |
1 

 | ضاردش نمو البم نوثلث ماوكيلا ضاربش نرموالبم ||| .

 || حوت يلا ضارجش نمو البم نورشعو ةعبرما اضيبلا يلا |
 1 نوعبرما نانثا ةموحع يلا ضارجبش نمو الدم نوعستو ةتس ْ

 جوج جدو جر >0 طضام# لملم ل ننام اة لل 2 نا واقل
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 ' يج حى ى 4 نايرمسو + هع كفعوىو 2 درب ىو © كهانضصو ْ

 | امئاهعالق نمرثبكو د2 ناروحو 3 نينامو # اضيبلاو ||
 | |ذهدعب هتايهو هفأص واو هتافصرياسو هياصماب قانس |!

 || ةبحان نماسهي طبد< سسرات ضرا نا لوقنف هللا لوح
- 

 || اهالعا نم حنسلا ضراب هلصتملا هرببكا هزافللا قرشملا
 || برغملا ةهجس نم اهب طبدخ ىاهلغسا نم يرلاي لصتقو
 || ةهج نمو ناركم ضرا بونجملا ةهجج نمو سراف رخ

 || اهلو باورقرهن يلع رنطصاو ناتسروحح ضرا لاهثلا

 || هتسزارجشيلا رنطصا نمو ناسارخ ةرطنقب يهست هرطنق
 '| ةنيدم نمىالبم نوتسروج يلازارجش نم ىالبم نوقلشو
 ' أد ةنيد>م نمىالجم نوسكو ةيام درمرج: د يلازاردش ا

 ١ شر ىلكاولا انيسفا عمم اليم نووس زاربش ةييدالم ل اسف |
 |١١ نوعبرماى ةبنامتروج يلا نور ناك نمو البم نوس ىةنس ١

 || ىحجلا لحاس يلع يو ناربس ةنيدماهن دم نموالبم ||
 | م ح>قتملا اجرلا ةروكماوكالا :>هد لصتيو يسراغلا |!

 || رجلا برقب يوزجنبش ةني> ه اهنمو هنسح ةنيدم و ||
 || نامركض را نم ةعطق هركذ يف نحت يذلازجلااذه فو |
 || نفت صغقلا لابجو #ةزمرهو اير موساهدالب نم هبفو ١

 || ةيرق يلا ةرفكنموالبم رشع ةسخي هرفك ةيرق يلازاربش ١١
 || ةنس ناوك ةنيدم يلا >ج نموالبمرشع ةسن جت |
 ١! نم نال ناح<+هلاو حجت نيب ام مسقت ناوكة نيمو لابما ا

 ناسحفبلا نمو البم يشع انثا ناحبلا 'ةيرق لا دس

 | قاتور يلا روج نيوالبمرشع ةبذامثروج ةنيدم يلا ا
 5| ببسد م

 وع 211111111111111 آ1ةظآ



 هل فرق

 || نلاقو  دداسو :# كمواسو  نارورو +: نيداف اهنم
 ا( (:رم اهبو ناك مودو + سححرسو © ناقد داولاو ١

 || نيكس احو : نيلدطو 3 ندركو + نيساب ناتسهوق دالب ||
 ربحا انغصو امي رغطصا ةنيامو © ناردانتسبوى ْ

 || يلا اييقاتو نا هلم واع نزلا راجت نامل متجه ْ

 | هيوىقرياو رنطصا نيبوالبم نوعستو ةتس هيىقريا ||
 أ|| نورشعو هتلثو ةيام هنك يلا هيوقربا نمو هج ةنيدم |
 ١' اننهتبك ردا والم ةوغلق قرش دويل هفك ووو الفما |
 || فيرطلا خخاي اهنمو البم نورشعو ةعبرما درب نيبو |
 || يلا هثكةنيدم نمو هزافملا سار ييع يو ناسارخ يلا |
 || نوعبسو ةسم نيباب يلا ه>نع نمو االبم نوثلث ء>قع |

 8# ْ هنك نمو الدم نوعبسو ةينامت ناهيصا يلا نإبأب نمو اليم ْ ْ

 5 ْ جرهغلا نمو البم رشع ةسج بونججلا ةهج ىف جرهملا يلا ْ ظ

 9 البم نوعبسو ةسحم اهل موسال هربغص ةنيد>م يو نابايلا ||

 وب كذتو اليم نوسكو ةعبرمأ نادرولا 9 نايا ر:رمو |

 | هزافلل ةجاتم يو هفيغخ ةلحرم ناجروملا يلا ناب ةيرق |
 ١١ ندم ق شوا ةلبم نوقلقو ةفس رار عش ةنيجبم للا اهيهساو |
 || ةينامتو هيام ضاربشيلا اهنمو كهاص رنطصا ةروك |

 !| نام هرآو ضارجش نيب فقيرطلا ىلع كهاصو البم نوثلثو ؛

 : .روعست نامرك نم ناجربشلايلا اضيا كهاص نرمو :

 ||( كهاص ىلع ناجربشلا يلا ضاربش ىرم كذكو اليم ||

 || يهف اضيبلا ةنيدماماو البم نورشعو هبنامتو ناتيام ||
 | تبيهمساهاو ىنطصا ةروكن >مردكا عوهرببكة نيدم ||
 | اهمساو دعب نم اهضابب يرياضبب اهتعلق نالاضببلا |

 ||| ةسعبرما ارش يلااضيبلا نرمو كباشن هبي رماغلاب
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 || هرببك ةيرق نالخو البم رشعانتا نالخ يلا ميرح نيو |
 || هرماع ةيرق يوالبم رشع ةسخدرارجلا ةيرق يلا اهنمو |!
 || البم يشع ةسمخ ناكركا ةيرقيلا ةرارحلل نمو املا ةلبلق |!
 || يلا اهنمو اليمرشع انثا ناددرخل ةيرق يلا اسهنمو |

 | تضحا ناجرلا يلا اهنمو البم نورشعو نانثا نيسار :

 | لابما ةعست ةيرق يى لدنب يلا اهنمو البم نورشعو |!

 || البم يشعانتا انرمهب فرعتو براقعلا ةيرق يلا اهنمو :

 |١ البم رشع ةبنامت لببنس قوسيلا اضيا ناجرلا ىرمو ْ

 || نم هلهجاف مهس ةولع يلع ناجرلا نم ماكب ةرطنقد كلو |!
 (| فيرطلاو اليم نوثلثو ةيام ناجرلا يلا ضاربش نم كلذ ْ

 |١ بناج يلعو قرشملا ةهج يف دوربو دوب ىلا ضارجسش نم ْ

 | فيرطلا اذهركذن نحت ناسارخ فيرط ىف هزاغملا |!

 ١( ناقرزلا يلا ضارتش نم جرس لكذ نفذ هلاخ يلع ادرخم ||

 || ةيرق يلارنطصا نموالبم رشع ةبنامث رنطصا ةنيدم |!

 ةعبرأ ثنمهك ةيرق يلاربت ىرسو البم رشع انئثارعت 1

 ةعبرأ دنب ةيرق يلا دنيهك ىنرموالبمنورشعو ||

 البم نوثلثو ةتس هي ىقري يلا ىنب نمو البم نورشعو
 نمو البم نوثلثو ةعسن دسالا ةيرق يلا ةيوقري نرمو |

 سوجلا ةيرق يلا عبنم نصح تاذ ةيرق يو كسالا ةيرق (

 نم ةئك ةنيدم يلا سوجملا ةيرق نمو البم رشع ةبنامن أ

 البم نوئلث درب يلا هثكن مو البم ىشع ةسجن درب هموج
 نمزناموك ةنيدم ناجرجشلايلا شارجش نم فّيرطلاو |[

 يداويلا ىنطصا نمو البم نوثلثو هتسراطصا يلا ضارجش ||
 نموالبم نورشعو ةعبرما موشح قاتسر نم ةيرق هى داب. ظ
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 ١١ هلحرمةربغص ةنيدمه قويت لااوتسم هلحرم ماهب ا 0

 |١ ارجبع نمو هفيفخ هلحرم ارببع ةنيدم يلا اهنمو هفبغخ | اهب

 000 نيىجح نمو لابمأ ةئلت ةئدام لى ني ىج ىلا ا

 يا ةيووع
 ل سو ب يصمم و سس جووحتج وص هورسسبسص تح توصع صم م وصمم يس ل2 سل

-- 

 دابابشتح كلب يلا نوهاك ىرموربثك بمو هقفان قوس هب :

 سرق نم قاسرلا قاشسر يلا دايايشتو دينيا دوبم ْ

 1 ا: رم بر ادورلا يلا ناجربشلا نم فيرطلاو هلحرم ِْ

 ا 36 ناجربشلا نم جرصخ ' لح ارم عبرعأ سرافدودح ١

 ا ناكذركاةنيدخإم لا جينم قهوهلبمرشعافل تينم ةنيدكم |

 ٌ يلأ ساي نمو ةرجبك هلدحرم نسا اذ !طففيو لابمأ ةئس

 || لذكو هفيفخ هلحرم سراف>دح نم ناذورلا ةنيدم ١
 | ضمنا شمل كا واخ موتا يسخوطلا ١
 ]| ةفنيدكص نم فقيرطلاو ناترببك ناتلحر م سراف >ح ٠ْ

 ا ْئم جرس اهر كن مدقنملا مهلا ةنيدم ىلا ناجربشلا

 | ةنيدمملا تاسايشلا نمو هلحعرم تاماشلاىلا ناجربشلا 1

 | ةنيدم نابسروشو هلحرم نابسروشيلا اهنمو هلخرم |
 نمو هل حرم نيدحراد يلا اهنمو عقبلا ةنسح ةرماع 1

 لس حج اربف عست هلجاف هلدحرم هنددملا 3 : كإ نيحراد ْ

 ١١ ناتلحرم امهنيبى تفقربج ىلا ناهيوتت مع ىلا ٍْ ٍ

 |>صق تقربج ةنيدمميلا نا جروشلا ةني>م نم كذكو |!

 ربخ يلا اهنمو لحارم عبرا ةبحان يلا ناجرجشلا نم |[
 هه ضفلا لبج يلا اهركذ فباسلا ربح نمو هلحرم ||

 يلاهنمو هلدحرم دراي. رماد يلا لبجلا اذه نمو هلحرم |||

 يلا ناجرجشلا نم فيرطلاو هفيفخ هلحرم تقربج |
 يلاناجربشلا نم لحرت لحارم تس صببخ ةنيدم |||

 اهنموهلحرم نيدرب ةنيدم يلا اهنمو هلحرم خركة يرق |||



 جرهفلا يلا نابا نمو البم نوبسجتو ةعب عا نان. يلا نادؤر ْ

 ْ ةسشدس هثكة ندم يلا جرهفلا نموالبم نوعبسو ةس ١

 || اليم نوثلد هدقع يلا حبنم يلا هتك سمو البم نوثلثو |
 ش السم 1 ديل هياويتووول اهب ةجبتب يح ا

 ا دالبلا 0 0 ثف نمفت يذلا نا ||

 !| لصتي امضيا رجلا اذه 5 اهن>مورالعصا دالب هموهملا ||
 | ندملا .سماهربفو نال ص دالب دالبلا خه بونجب ||
 ا وجا اوم بلا ناحتاوملا ْ

 |١ ربش دزيو © ناجربجشلاو © قاتسرلا قاتسرو# نادورلاو | يف

 |١ تقرحو : بانجو © صببحو ©ناهاسو © >در مو |

 || جرهغلاو © مو ناعيرلاو :ةرمعو © هروسو ةزمرهو © |
 ْ لصتي ى نامرك نم هذه لكو ++ صسدو :ةزبشامرب ن3 ١

 ا ةهج ىف نام ركض راو سراث ضرا نم نيتبح انلا يلكب ا

 1 اهلثم ضرالا موهعم يف سبل يتلا ههظعلا ةزافملا قرشلا .

 |١ ىامرحذب قانس نجم اهتافصبو يرق لج اهبفو ||
 ا اهيفو ناتسحم ضرا رثكأ هزافملا ذهب لصتتو اهعضوم ْ

 3 سرغلاو + قاطلاو + صررمز ةنيدم هروهشملا ندملا نم ١

 ظ : يت ياوكو © ناقدارلاو + تسبو © ناورسو ساوحو ْ:

 ْ 3 ةردو ++ نإاتغب ن +: كتكشهو : يرجتو :: يأ حافس ادا

 || م وسشيشو ةدوكولو 3 يالعو 3 قردو:5هرقو 3# هردحو ْ

 دالسب نم لاهشلا ةهج نم هخهب لصتقو © دروشابو ||
 ةروهشملاهروهملا ناسارخ دالي ضعباهبف هعظف ناسارخ :



 ٠ ةعبس حبسا يلا مثالبم نورشعو كحا حبعم طابرميلا [أ| ||
 | يلا مثالبم نورشعو ةعبرما ناعاري يلا مثالبم نورشعو ||

 | ةبنامت كسارلا متالبم نورشعو ةعبرما يضاقلار جب ||
 ٍ يلأ مث البم رشع انثا فبسلور اك يلا مث البمرشع ْ
 | رشع ةسج نوراحع يلا مث البم نورشعو ةعبرما نيدزرب ||

 || فيرطلاو البم رشع ةبنامت ناتسج ةنيدم يلا مث البم

 1 نايم مالا لاس اجا الا كباب د م 6

 || هلحرم داب هارمد يلا هنمو هلحرم هبلع 0 !

 يلأ هلوحرم يشانلا طايرعيلا فطاقلا ا طابزن يلأ ةذمو 1

 ا رببوهو نيرب يلا مث ناطاب ماهو هلحرم كشبب ناك :

 | يلا هنمو هلخحرم كراد يلا هنمو هلحرم بذع اهوام :

 1 هلححرم ناتسد# يلا نوراج رهو هلحرم نوراج ئ

 7 ||| نيسامرق نم تذكخا ناو قافخاهلك لحارملا :ذهو ||
 1 ْ هلحرم هاورسولا مث هلخرم هامدق يلا هلحرم هورك يلا ْ

 : ةيد >لم مينسمو هلحرم ميتسم يلا هلحرم مينامت يلا ْش

 ٍ .:درامرك هلام نم يو ةزافملا طسو ىف ةرماع هربعص |

 ٍْ تاعارز اهلو اهلهاب ةرماع يو اهنع ةعطقنم اهنارتغ ْش

 . [|| ناقيرط اتسم ةنيدم نموهب نوتوقتي لختو هرجسي |
 || لحارم عبس يو ناتسم يلا نيهلا تاذ فيرط |
 ١١ ناتسج# فيرط اش نم ةاره يلاراسبلا تاذ ف يرطو |
 || ام نيع يفو هلعحرم نديد يلا هزافملا يف حاتسم نمراس |!

 1 طاي رع يلا هنمو ةادعرم حودركر مب يلآ هةنمو ةعبشاز ا ٍ

 ظ تسيرأت ىلأ هيمو هيرماعال الع وهو هلع رم حوسأب !

 || لاخ طاير داساف يلا هنمو هلحرم هيلع ما



 | يلا مث نمو هلحرم مث ةنيدم يلا اهنمو هلحرم ابرخ || ف
 9 : نردهو اليم يا ص ناترببك كج 502 000

 4و

 أ, نيولط رايز اومويطما يزكي ام لغم ةاهديلعم ةييتالطو ||
 ةطسوتم نامركض راو نامرك ضرا اهب لصتيو 1

 ْ ضرا نيب

 و ناجربشلا اهند>م رمظعاو ناركم ضراو سراف ٍ
||| 

 لحارم تس تفربحيلا اهنمو نامركب ةنيدمرجكا |
 ١١ نيليموحت اهلوط رببك تفربحو هبحءان يلع يرطلاو |أ
 |١ هنسح ةربغص هو ةبحان ةنيدم كم نامرك ن >م نرمو |

 ||| يلا اهتمو باءانصاهيو قاوسا اهلو تاراهلا ةحلاص |
 | تفربح يلا اهنمو نالبمو لبم ةيامالامث ناجرجشلا |
 | نموالبم رشع ةبنامت ةيحان يلا اهنمو البم نوتس ابونج ||
 || كملازمره ةنيدم جرهفلاو تفرجح نيب يلا ندملا ||
 ١١ تفربح نيب واهنبب و نوجا ةيرق تقولا اذه يف هامسملا ||

 1 م ا شقي اهءاتساوتفلا ْ

 || نم نفسلا هبف لخدد سرافرحب نم جرح زجل يمسي |
 | سأر يلع ةنيدم يهف جرهفلا ا عرج م ْ

 ٍْ تيكا يلا جرهفلا نيو مهني افلا ضرع كو لاما ٍ

 ٍْ قاس كك نالا ا طوي اهنا جاوبت جبع ١

 ا د هبوييعكم وسم ديس جرجس عي يع ْ

 ِْ نيو تو دونجا ناجرجشلا نم جرخب دعنا 52 ْ

 ْ نان ياسو مالا اوسخ حاو نرعنو بتول :



 ||| نمو هلحرم مت هنيدم يلا اهنمو هلحرم سوما |||

 || نسموهلحرمهزرد ةنيدم يلا نصخلريد نمو هلحرم ||

 || فيرطو هرببك ةنيدم يرلاو هلحرم بيرلا يلا هزرد ||
 |( سكرك يلبج نيب هزافملا يلع يرلا يلا ناهبصا نمرخ |!

 || ريد يلا لوالا فيرطلا يلع ربست هيوك دايشو هيوك ||

 يلا فيرطلا كب لدعتفراسبلا يلع جرعت مث نصفل |

 أ هيوكس كرك ,نمودهي وكده ابشوهي وكس كركي بج نيبام 1ْ

 || دعبس نيلبجلا نيبام دعب و البم رشع انثا نصخل ريد يلا ||
 || ةرزد يلا نيهلا يلع فيرطلا عجرت مثالبم نورشعو |

 عب هذهف يرلا يلا مث البم نورشعو دحا ايمهنببو ||
 | اذه ينامنالا ركذنلو هزافملا هذه يف يتلا تاقررطلا |

 || © هبوردكو © خيززاهن >منا لوقنف ناتسجت دالب نمزج ||
 41| © ةرحو هرقو © سأوحعو سرغلاو © فلطلاو ا

 ْ : سعدو © نأقلامو © قارسو © قادرزو © تسدو |

 ||| > كمكو © يأوجأبو © كتكشبو © لدو + شعردو. ظ

 || © ناماحو © ياحصقساو © يوسدو #رصقلاو + هدرغو. ||(

 | هلحرم يلع يو قاطلا خرزل هرواجملا نىلا نمو. |||

 || ةدج ةنيدمو ناسارخ يلاراملا نيه يلع يو حرز نم ||(
 || بهاذلا نيم نع هرق ةراعب اهتاراع لصتت ةنيدم ||

 | هرج نمو هلحرموجت يلع ناسارخ يلا ناتسجت نم. ||[

 || هلحرم هرقو هرح نيبو لحارم ثلث ناتسج يلا |
 | اهنم هلحرم لوا ةاره يلا ناتسٍ# نم فيرطلاو ||

 || البم يشع انثارتسديلا هيوكرك نمو هيوكرك يممت.[||
 ٍ تنم حنه هأبم لبضف اهتح” يرج ةرطنق ىلع نيعلاو ظ



 اهلمو هلحرم عذد يلا اهنمو هلدرم ناهام ةنيدميلا :

 صيسببخ ةنيدم يلا براد نمو هلححرم ىراد ةيرقيلا ٠

 هريبحلا ةزافملا فرط يبع سصبيبخ ةنيدمو هلحعرم

 ْ جبّرمأ كنوز يلا ناجربشلا ةنيدم نماضيا فيرطلاو |

 || ربشدزي ةنيدم يلا ناجربشلا نم نا ككذو لحعارم ظ

 يلآ اهنمو هرببك هلحرم دوربج يلا اهنمو ناتلحرم ّْ

 || قاتسرلا لا تقرهج نم فيرطلاوهلحرم دنمرةنيدم |
 | اهنمو هلحرم ماشلا ةانق لا تقرجج نم سراف ضراب |
 ا اهم ةاوسإ اورد وعش ةنيدعم وعم لحس م وكول ٌ

 ْ أاهنمو هلحرم فاكلاب دركسالو لاققيى درجتالو ةنيدمىلإ. ٍ

 ىلا درك الو نم فيرطلاوزمره يلا فيرط قرتغن

 || لابما ةثلث ناموربج يلا اهنمو هلحرم ناكرذا ةنيدم
 ظ ىلأ تاشنشك رمو هنيفك هس رم ناشتشك ىلإ اهنمو ْ

 ||| ٠ :رم سراف يلا زمره نم ٌفيرطلاو نانلحرم قاتسرلا م

 ||| ةنيدم يلا اروش سورحبلا يلع اروش ةيرق يلا زمره
 تلث ميما ىلا تسيور نمو هلجحارم تلث ثسيور |

 || دالب نيب هلصنتم ةزاغماهنان يربكا ةزافملااساو لحعارم

 || قرطو ناتسهوق دالبو ناتسحو ناتلملاو سرافو نام ا

 || د يرلاو سموق دالبب اهلغسا لصتيو ناسارخ دالب ||| .

 || عطقياماو لبخلاباهكولس بعصي هراعلا ةلبلق ةزاغم ||
 || همولعملا قرطلاو لاالا نود لبالاب همولعم قرط اهنم ||
 |١ يلاىتلا يعاهركذن هلبلق قرط ي هزافملا هذهب هكولسملا ||

 9 ممالبم نورشعو دحإأ ااا وباع :



 || عبغم نصح ياصغساو لحارف عب ما ياحاغساىلا |
 ١ وهورصفلا نصح هذياج ىلاو ديشامو تاعارز هلو |!(

 ١١ ياجتفسا نمو لابم١ةثلث امهنبب ى هراهلارجثكرجهبكن صحح |
 ا يو دنهلازوافملل ةجاتم يو ناتلحرم يرس ةنيدم يلا ْ
 تبتلخلا اهضراب مادامم بلجيوى هرماع ةنبصح ةنيدم ْ

 ] لصخي ال يذلا ربثكا يشلا هنم يجى هارجظن ال يذلا 1

 1 اههنمو قرشملا ةهجوؤ كهكو ياوجخب ةنيدم نيبو هترثك |
 ربعتف هلحرم دنم>نه رهن ةغض يلا لاهشلا ةهج ىف |
 | رهنلا ةفض ىلع يو لثرد ةنيدُم لخدتو يداولا اذه !

 ْ نينعب يلا لترد نمو هاحرم شاغرذ ةنيدم يلا اهنمو ْ

 اذه دعب اهركذو اهمير ياي يتلا داره ةنيدم نمو موي ١"

 ْ دالب نم نات رود مايا ةينامت ناوع روب ةبدادم 1 ْ

 تعجرتس اقولها «فسرو ةمنب لا ايس اا ْ

 يلا سخرس ىرمو قرشو بونج ناي لاكي د مج |
 ةنيدم يلا ناجنتروب ةنيدم نمو مايا ةعبرما ناجتروب |
 | هلحرم نلاميلا ناجتروب نمو ليحارم سج تناوب |

 نمو رماءرجبكر طق يو هلحرم نهاح يلا نلام نمو |
 ظ ناتلحرم دنابب ةنيدم يلا مث هلحرم ناكبسي لا نهاح

 || نمو ناتلحرم نيناف ةنيدم يلا دنايب ةني>م ىسدو ||

 : فيرط نازورلا نمو لاحارم ثلث نازورلا يلا نيناق |

 ْ يسع بلا عج كناكاذو هارض يلا 1

 : .رمةدركرقةيرق يلا اهنمو هرجغص ةنيدحم يو موي :

 ] سبلطلا يلا نيناق نمو ناموي صسود يلا هدركرق نمو |||
 ْ ناترعبك ناتلحرمروخ يلا سبطلا نيو لحارم ثلث 1

3 



 تقاس ف
5 
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 ا ةلحرم ناتس قى م هلحرم حم 1 هنمقأ هلدعرم

 |١ راسبلا تاذراس ةاره يلا ماتسم نم ربسملا دارا نمو |

 || طابرلا اذهو هلحرم ةرغ طابرع يلا مث الخ لزنم يلا |

 |(| هلحرمر دم لبجيلا هنموروعمرجغوا اروعم ناكر |
 .[/| اهل هرجبك ةرماع ةيرق يو هلحرم ملس ةيرق يلا هنمو

 | مث هلحرم كسح طاير يلا اهنمو ثورحو تاغارز ْش

 || ةفاي ضوح يلا مث هلخرم ناجح“ يلا مث هلحرم مدن يلا |
 مث هلحرم نادرسيلا مث هلحرم ناجرم يلا مث هلحرم |||

 : هابطع يلا مم هلحرم مر درك 6 مت هلحرم كثسيبن ىلأ ا

 || اهبو نأتسجس لاما نم هرقو ةلحرم هرق يلا مث هلخرم ||
 || ةارهيلا ناتسجم فقيرط عم فقيرطلا اذه غم |

 4 | يلاناعسي وك هرد نرمو هلحرم رد يلا ةرق نمو ||

 | دالي لوا هالو ناعلالا نماكي نلكع زب نانا بد ||

 م || دوسالا لبججلا يلا يرسةةانق يلا ناسارخ نمو ةاره |
 يلا مث هلحرمرامدم يلا دوسالا لبجلا نمو هلحرم
 | مسةيرقيلا نيشامرق نمرخا فقيرطو ةلحرم ةاره

 1 نانسراد يلا نيش امرق نم جرصخ“ ديدجلا قيرطلاوهو |(

 ظ مس ةنيدم يلا هلحعرم املا سار يلا اهنمو هلحرم |||

 اهنمككذكو لحارمرشع ناتسجت يلا لس ةيرق نمو |||

 نرم هيرلا يلا ناهبصا فّيزطو لحارم رشع هرديلا ||
 هلحرمرماءطابرم ىلا هنمو هلحرم ىجلاد يلا ناهبصا ||

 ْ .طابرم ٠ تردهو هلحعرم ةسر نب يلع يأ طايرع يلأ اهنمو 1

 هنأ نيصح- نصح وهو هلحرم هرذ نصح يلا ىلع يأ ٍ

 ناقلحرم ةني دم يو ناشاف يلا ةرذ نصح ن:رموربغص |||

 ةيرق يلا ناشان' ةنيدم نرهو هلطعمر اشعؤو زوافم يف ||



 ٌْ | :ىلآ اهنمو هلحرم نائيجاب ةنيدم ىلا دابار اتنا نمو |

 [ هاره ةنيدم ىلدو موي هاره يلا اهنمو هلحرم ناشاف

 | هارهرواج ا مايا ةثلُد امهنببو حورك ةنيدم

 1 اهنم ةعبرعأ يو نارقسا ندم ناي فيرط يع

 : ةندام ىو ناروك ةنيدم اهنمو اهربكا يو نايناو 8

 |١ اهنمو هنسح ةنيدم اضيا يو حشوك اهنمو هراغص ||

 : 1 ةرماععبرمالا ن>لأ هذهو هرمغص ةنيدم يو نكشردا ا

 ْ دايجناك ىلإو هلحرم لقا ىن اهلك ييورادقالا ةبراقتم

 ْ روشقلو فنكوزبت اهنم ن>م ثلث هبو مكق اتسر خاب ظ

 ||| فنك يلا ربت نمو هلحرم ربت يلا هاره ةنيدم نمو
 ||| هذه لصتتو هلحرم روشقل يلا فنكد نمو هلحرم
 ه©ج||| ةرماء هربثك د الج ذورلاىرلو ذورلاورم دالب يرغب دالبلا
 هين 1 وخطب 010 مرسي هلام نايف ا ةيرال هاي اجوو

 : 1 نة سو.ديل ١اهن حم نموةرضاء ةنيد>م ىو نأ شاق اهن حم نمو

 اوهو فندارصق رم ندم نرمو هرببك ةايدم يو

 ةسجم لابمالا نمو خاب فيرط يف ىرم نم هلخرم يلع
 هرد ةنيدم اهن>م نمو هريغص ةنيدم يو اليم رشع

 ٍْ نافلاطلاو فئنخحارصق نم البمرشع ينذا ىلع يو

 ا ةشهبلا ةويلاذوم نمىذورلا كرم نم وحن هرببك ةني حم

 ظ لابجب لصتي لبجر ينةنيدم يىالبم نوعبسو نانثا ظ

 ْ الابم نونس بابراغلا ةنيايم ىللأ ناقلاطلا نمو ناقروكل

 ا ناقلاطلا نم رغصأ ئاجووسلا ئم ةند حلم ياي ماغلاو

 م
 | ران ينك فانتا يسرب نفل هون اق طا دوب عامود
 ْ ناعيا نونو مف وانا شتت انتر وعلما الهم

 1 بلو هبجإملا مهيبأ ناجرودلاو ناجروخلا نوم نم |

 0 ا اة 00اا ا
1 1 

 ااا

0 27-4 
 ا ا
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 || هلحرم تنسنا يلا هلخرم نيوج ةيرق يلا رتسد نمو |(
 ْ يلأ هركرك (نومو هلدرم هركرك يلا تنسنا ٠ قف :

 ١ ةرق يدأو ةرطنق ىلأ كشرش تندهو هلحرم كش دنا

 ْ؛ يلع يبو هلحرم ةرد نصح يلا ه هرطنقلا نمو هلحرم :

 || يلا رد نمو دنمدنه اهبف بصي يلا هربحبلا ةغض ||
 ْ هلحرم ناشاج ىلا ناكسوك نلدزمو هلحرم ناكسوك ا

 || نمو ةارهدالب نم نارقشالاو نارقشالا نم ناشاجو ||
 ا لبجلا يلا يرسةانق نمو هلحرم يرس ةانق ىلا ناشاج ْ

 1 نمو هلحرم نام >ج ىلا ليج ر.:رمهو هلحرم نوسالا ا

 يلا ناتسج نم فيرطلاو هلحرم هاره يلا نام>ج |
 || نورجس يلا نونيرم نمو نونيرم يلا هلححرم لوا تسب ||

 | كشلب رهن امهنيبو هيناطلس هرماع ةيرق يو هيرورح :

 || ةنيدمنمو كممديملا يرورج نمورجا نم ةرطنق هبلعو |[
 ظ هلحرم نوالا يلا هنمو هلحرم دابا ننكم يلا ياوجب ْ

 | ةيرق يلا مث هلحرم داي, لكبج طابرميلا هنمو ةيرق يو :

 ا يلا متلزنموهو هلحرم تسباح يلا مث هلحرم ريزع ْ

 ْ لوا نأاسباحو هلحرم ناسباح يلا مث هموح ةيرق ١

 || يوره طابرع يلا مث هلحرم يسارمحةيرقولا تدب عدح |
 لخديهنمو هلحرم هبرع يلا ٌمهلحرم ةرمأع ةيرق دو

 || ةنيدم تبجاذا فيرطلا اذه فو كنهلا دالب يلا |

 |١ سلاب دنيا للا نيملا تاآذ تاكا تيبش نأف ياووكب :

 (| طايرع ىلا ياوجتب نم ترسو هزاغملا رجغش ىلع يويثلا ٍْ
 لرنمرب طابرميلا مث لزنمر كنك اب ميلا مث لزنم ةيرختا |
 ظ ياوجنب ةنيدم نم لا خف هلحرم ياجكفغسا نصح لأ مث ا

 يلا 1



 | عم خسرتلا نمو هيكفازلا سي رهنلا ف خمرتلا يلا مز نمو
 |١ لوط اذهو هلحرم ةرشع ثلث ناسخدب يلا رهنلا ٌْ

 (( لذ. عب نوكيو رهنلا يرجح عم مزراوخو ناسارخ ْ

 تت ناسا رشعاورف اسماهب عقمج لساو هلححرم نيعبرعأ |

 | اعيج امهب طبحى ىهنلا اروام يلا اربعم رثكا لاو ْش

 ظ تلاغلاو مزراوخعةربحع يلا خابدو دح نم لصنةزوأغم ا

 قوذمزلا ىلأ مْ ةنيدم نمو لامرلا هزاسفملا هذه يلع ْ

 ْ عاسبرأ نوحي يمسملأ رهنلا نم هبقرشلا ةغضلا يف ا

 دالب نم هجر رهنلا اذهو نوحيج سفن يف لحارم 00
 || تايزحرهن كانه ىمسيو ناسخ نب دو >ح يف ناجو ١

 ظ لسجل دودح نم هسئرابكراهنا هبلا عمجت مث |

 ضرالار اهنايف هاربطتال ممظعر هناهنمر جصبف شخولاو |١١ هل
 بايرزحرهذ أماععق فموو يرح ةعسو ام ةرثك أ 3.

 سهنلا اذه ىليو كبلخ رهنوهو سخاب ىمسي رهن هيلبف 2

 | مث نغرات رهن رهنلا اذه يليو نايلبر هن يمسيو ناثرهن |||
 ئ عقي دقو باشخورهن اضياهبليو عاراج >فرهن هبلي ْ

 ْ ممنْلا لابجم نم جرحت ر اغص هربثكر اهنارهنلا أذهملا

 :[[| ناب داوقلاراهناو نايناعصلار اهنا اههنمو اهرجبغو ظ

 ا دو نوحي رهن ق :و نايداوقلا لبق اهلك ١

 هيوم نسم دالب نم جرخخ 0

 ||| ربعيو هتح روغيو رببك ليج تحت ربسيو شكولا |
 ْ لبجلا اذه تحت هيرجعرا>قم معيالو هرطنقل كل بج ْ

 ْ لصي نأيلأ حابد ىو لح ىف يرجو لبجلا نع نع جرح مث

 ْ يي ايها و هيلا



0 

 ا
 | الغلا دالي ىنهتيرطلا رةتيببسنإلا ةشردتف درت أ
 |( بسح ةنيدم يلاروغلا دودو ىرم جرمخت ةارص يلا |!
 ١١ اهنمو نانلح ءرم ةقوأ ةنيدم يلا اهنمو دفبنخ هلحرم :

 || هلحرم داباراتسا يلا دايارام :رمو هلجرم داي ارام يلا |١

 كركر ةا يما ادعي 7 هم هرصحخم :

 || بم جرتخ' ناتاحرم اهركذ م دقت دناببو نيشرب :

 ّْ نمو: هلحرم ىحنابب 0 مر بك يلا نيشرب ْ

 ل تيم يا ب ادب دوي ويس :

  6 20الثالت 

 نه ةركب ناوكالاو دالبلا م نم انلا زجل اذه نمذدت /

 | روغلا دالبو نابمانلا دالب نم اهبليام يلا ناتسج ضرأ ْ:

 ١ دالبو خاب دالجبو ليبجلا دالبو ناسخ حب دالب مث اهلبق |[ 8

 ١ رهنلا ١>عام يلا راسا خ هالجرياشوورم دالب ى ةراه 1

 ْش ٠ْ هديك ذالابودلقو مامون وأ تيبدإلو ىهنويخي مح مقسما

 5 كولر بيغلا نينضألا] ع3 صاخ كما كفل بامأفف |

 لا داو وطسور سو ل ضياع دع ٍ ْ

 رعيورو الا يمسيروغلا ييويذلا امتار لصتي ْ

 ةلوزلنونو ال ناس هام تسب ةنيدام نب



 هموم

 || هنسح هرماع ةنيدم نالعت ةنيدمو لحارم تس

 || نايمانلا يلا نالعت نموراجتاىراهنا تاذ هرضحتم ||

 || جرخ نابمانلا يلا خاب نم فيرطلاو ايرغ لحارم ثلن |[
 ْ هك ةنيدم ىلااهنمو لحارم تسر دم يلا خاب نم ا

 || نم لكذكو لحارم ثلث نابمانلا يلا اهنمو هلحرم ||
 |[ نمو هلحرم ةرشع ثلن ناسخ دب يلا حاب ةنيدم '

 || يلا ناقباطلا نمو لحارم عبرا ناقباطلا يلا حاب |||
 || لصتت هذه ناسخدب ةنيدمو لحارم عبس ناسخدب ||

 || ارواب نوجيج يلع ةروك لواودنهلا نمجونقلا دالبب ||
 || ناتعوجم امهنارجغ ناتروكامو شخولاو لبجملارهنلا

 هر >نكسو#+ ناتلهنو + كيراكل بجلا ن: موج كناهو |
 1 لبجلاو كب قاسر :+ نمأيو عاراجت حيأو © كنمو ٍْ

 || ةنيدم يو ةرجلاو + شخو ةبحانالا لابج هرثكا |

 71| كتم راني حمد كيانبم نيمو لمملا قس روج |
 || هربغص ةنيدم يور لا نمراربعم نم كذكو ناتلحرم ||
 ا نام هرم كناهيلارجعملا .رمو ناتلحرم درواله ىلا 1

 | بابرجر هن يلع نمراردعم قوف ةنيدم اضيا خي ىاكو
 ْ يلع رجا ةرطنق نم يف تاتي ةنيدمو لابما ةتلثوحتب |

 || ناسخدب رتعم نمو كنم فيرط ينالبم رشع ينثا ||
 || رهنربعت كنم قاتسر نم ناتلخرم كنم فيرطيلا ||
 |١ عاراجي ناو كنم قاتسر نيبواهلخ حت مث عاراجي حيا |
 |١ امهنبيو رغوابرهن ربعت عاراجي حنا نمو هلحرم |

 || يلا خمزتلا نمو كنميلا ناسلب رهن رجعت مث موي |
 | نمو ةيدم يو ٍنروب ندملا نماهلو ناتلحرم ناي.ذوقلا |



 | نمو البم نوسجتو ةعبرعأ خاب يلا ناقروتسا نمو هنيدممب |||
 || هلحرم ناقروتسا نيبو اهنببى مابنا ناجروخلا ندم ا

 || هيدوهبلا يلا ناقروتسا نمو بونجاو برغلا نيب ةبحان يف ||

 || ةنيدم اضيا مردبكو لبجلا ندم نم يو هلجرم |
 || راشنمو لحارم عبرما مر >بكي لا ناقروتتسا نمو هلباج ١|
 ||| ةنيدم ناقرم ةنيدمو بونجو قرش نيد هلدحرم اهبلا ||

 رم لصتيو بايرافلاو هيدوهبلا نيد اهعضوم هرماع ||!

 قرعت اهبادححا ناتنيد>م يو حرعلادالب برغلا ةهج نمو ||

 || زيهن نيب يو هلحرم ذورلاورمو © قردو © نيشب |!

 || نمو رهنلا نم هبرقمب قردو هبقرش نم هولغ يلع ذورلاورم |
 || لبجلا فيو بونجلا ليام هلحرم نيمروش يلا نيشب ||
 | ةنيدم يلا ورم ةنيدم نم لامشلا ينو نامكلب فورعملا ||

 ْ هارهيلا ناك اشلا ورم نم لا خف لحارم تس نا اشلاو ْ

 (| لحعارم تسب ذورلاورمملا هأره نمو هلحرم ةرشعاتةنثا ا

 || ذورلاورم نمو لح ارم تس خابملا ذورلاورم نم كذكو |
 [| طش ىلع لما يلا ورم نمو لدارم سك سئخح س ىلا ||

 | ةياملابمالا نم يو نافخ لحازم تس نوحجرهن |
 |١ يمسملا ىهنلا نيبو اهنبب لماو البم نورشعو هعبرماو ١
 || نرمو هنسح ةنيدم هذه لسماو لابما ةثلث نوحكج ||
 || ةرشع اتنثا هبناجرجلا هامنملا مزراوخ ةنيدم يلا لما ||

 || لحارم تس اهتربحب يلا هبناجرجلا نمو هلحرم ||
 : : لجارم عبرمأ مونلا عيماعل اص مز ىلأ لامأ نه كي خلك ْ
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 يدمصصلا“ا

 . ||| نيبو رجكا يف ناتبرم اقتماهيو نيمروش يرخالاو نيشد

 1 مختص: سس سسخس صصص اص فس خس موو موس صل موسم سب ص سمس إب تيس ع سس وج مسموع ماج مس ب جسم صقل

 دع د 1 7 دلل هل 0-0101: 7777:7782 قون تت 2
 1 يس عار يسال

 هوب ج2 دمي



 : ةنيدم راوجب و كشملااهنم عقيو دالبلا يلا هنوجردب :

 | حنساب ةنيدنم اهنف هةرمأع ه هرتبك دالب نابن اغصلا

 ِْ هلحرم باروق يلا نابيناغصلا نمو ناتاخرم امهنيبو ||

 || نمو هل حرم ا>فسابو بارموت نيدو بونججو قرش نوب ئ
 |١ ةنيدم يولابما هثلث هساكنر يلا اضيا نابناغصلا ||

 ْش ثم زنلا نفى اقرش ةلحعرم نونيز ىلأ اهنمو هربعص ||

 || هلحرم ةرشع يدحا يو يراخ يلا فقيرطلا اضيا |

 |( يدل باب ىلا اهنمو هلحرم كنراد طاير ىلااهنمو ||
 : ركدنولا ىلا اهنمو هلحرم ىكدبكيلا يدخل بأي نمد ||

 ْ يلا خرموسس نمو هلحعرم خ موس ىلا اهنمو هلحرم ظ

 ْ لابجلاو حاونالو :زربرحح يرقاهل سدلو هلححرم فسن ||

 ا ىناهنم و شك ييام اترش نيتلخر مو ودع ىلعاهنم :

 4 انيف لبدجال نوكخرهنب ةلضتم هزاغم يرغلا بن اجلا :

 ١ ةنيدم نمو فيرطلا هخهب نقرهس فقيرط عقجياهبو

 هلحرم ىكاكب انميلا هنمو هلحرم عرهام يلا فسن ٠

 ْ دغصلا بوفد لصتيو ةلحرم يراخ يلأ اهنمو

 1 لابج يو مقبلا ضرازججلا اذه ين عقيامم هنسورشاو :

 !| نوصحح لابجلا ذه فو هرذعتماهقرطو هعبنم هقهاش |
 : هضفلاو بهذلا نذانغم اهبفو ةرماع يرقو ةعبنم

 || هربثك يوك لبا اذه بناوج يور ذاشنلاوجازلاو ||
 لبللابو ناخ تلار اهنلاب هبشيرات اهنم جرخ هقرغتم |

 : ١ مقبلاورذاشن هل عب اليذلار نايينلا درو نوكيفر انلا ْ

 ' | ! حعغصلا ءابمو © فرطو : طسوو © لوا تاهج ثلث ْ

 أ فرعي ناكمم نم مقبلا نم يطسولا ةهجلا نم ترج أهلك ا

 نرخ ا 4 وا تع

 ١ ١ معصوم سم

 مو سس سل م

1 



 || ناموي مح يلا خاب نمذخا اش نمو ناتلحرم ناقباطلا |||

 هةر

 سفن يف ةنيدم خمزنلاو مزراوخ ةزسخ يلا ىهتني نا |!
 |( رسج يبعاهقي رطو اهروس برضي رهنلاو نوحج ||

 ناتلحرم خاب يلا خمزتلا نمو نابن اعصلا فرط |
 اهب ونج ةهج نم اهب لضتي خاب ةنيدمو ناتربك ||
 نمو نايم اهلا لامي او ناتسحعاب ى ناتسما دالب |

 يوناجر وخلا دالبوورم دالب اهل اهث عمى اهب ةهج ||

 | 2 نانح«“ى مح ي ناتيسران ندمو ناسخخبو ||

 3 ناوزورهزاو © نيلاواروو © تنكنلكسو : نالعتو ||

 | + بسحو ::رسوروو:# تسجكسو + ناعلاطلاو ْ
 || نيلاورمو يلا غاب ىف 3 هكو مدمو بار دناو

 || ةنيدم ىلا اهنمو هنسد ةنيد>ماضيا نيلاورىو ونامؤيم ||

 || لأ ملحع نرم ناموي امهنببو نيلاىرو ي:رغ يف ملحعو |

 || امهنببو ناقب اطلا يب غ يف نانيك#6ى ناموي نانكم»

 1 قى ماير ةسئ هدار ىكنأ ىلا ن ايزج» «.:.رهوى ناتلععرم

 | اه>حا نارهن هبار دنا ةنيدملو لبج ؤس ف ةنيدم ا

 ْ ناقباطلا لن ردهد ن اس اكرهن يهدي رح الاو بارحدنأ |

 || نم [ذكو لحارم عبس ناسخدب ةنيدم يلا اضيا ||
 || نمو لحارم عبرا اقرش ناسخدب يلا هباردنا |

 || "نمو لحارم ثلث ابونج هناي رماح يلا هباحنا |
 | ناورق ةنيدمو ايونج ناتلحرم ناورق يلا مهجنب ||

 | نمو دنهلا لوخد>ل ةضرف ناورقو هرجبغص ةنيدم
 | نهود ناتلحرم نالعت ىلا اهركذ فب امسلا هبار حنا |!

 | خاب يلا نالعت نمو ناتلحرم نانجهسيلا نالعت
2707777 
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 ||| نورعشعو عبرا دنكردا يلا نوحيج رهن يلع رمؤق
 ||| ةروك لامشلا ةهج يف هروكلا هذهب لصتيو هلحرم |

 دنم لبج سار ىلع |

 ؛ رببكلا لبجلا نم هبقعلا يلا تنكر دأ 208 نادورزانم

 ||| ساطاو بونجو قرش نيب لح ارم عبس تبنلا يلا ساطا

 || ضرانمفت ثلاثلا هلق الا نم ءسانلاز جلا اذه
 || .تدبجنخلا ضرا ضعبو #رغرغبلا ضرا ضعبو تبنلا
 || #تبنلا ةنيدم هروهشملا >عاوقلا نم تبتلا ضرا يفو

 ها 2 جدأى 2 ناوربو 8 ةتيقسلاو 5 ناخوو 2 صشلاو

 5 || رغرغيلا ناقاخد الب نمو ةوسح اذى حاحمرو ةحاحمو

 (١# © هشام ةنيدمو عتبني يهنو © ناقاخ ةنيدم
 ١١ هجراخا نوصلا ندم نم ىو: ناوحايو © فقمرجو

 ١ ناج اسرب ةبجنزخلا دالب نمو 4 نوخر دو ان
 || هيراج ةيدواو هبذع تاروحب اهبو + ثكاوتو ةادلعلا
 | دودحواهتاناسم يلع اهدالب عضاومب يان نا|>يرنو

 ١ بتكلا ين هركذ مما كذ ين لكننو اهضرا
 |( يلب امب اهبلي هجر اخلا نيصلا دالب نا لوقنف هفنصملا
 أ دالب هن اغرف دالب يلي امترغرغبلا دالب. نم قرشلار حبلا
 || دالب ضعبو الب نيصلارواج#: تبنتلا ضراو تبنلا

 || ةبجزخلا ضرا لامثلا بناج نماهب لصتيو دنهلا
 ةامسملا يمظعلا اهتنيدمىرغرغبلا دالب اهبقرش فو

 ١ صح تس سس > .: حس صم اس .

 || نمو هقدانز اهلهاو تيد نم اباب مشع انثا اهل عبتنت .
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 || نم فيرطلاو لحارم ثلث نايداغصلاي لا نايدراوقلا |

 || يلا خمزتلا نم لحارم عبرا نابنانغصلا يلا خمزتلا
 هلحرم يحكم تبص يلاراةيمرخ ندد هلحرمر ا ةبمرخ

 || يلا نايناغصلا نمج ردخ دوحاو يلا نابناغصلا نرمو

 البم نو رشعو >تحا نارومم يلا مث لأابما ةعسن ادبون

 ةنلث نوكي ىانه هضرعو باشةعو يداو اسوهندد نإ

 ةعبرما ارشقرايا يلا اهنموردكاو كلذ نمىلقاو لادما

 نمىالبم رشع ةسجي ناموبس يلا اهنم مثالبم نو رشعو
 |١ وجنداى يلاهنموى موي نايحنا ةني م يلا ناموس ةنيدم ||

 لبجلا يلا دوجتاو نمو البم رشع ةس يفو فيبفخ موي
 || اهتبحان يف جرخو هتح باشخ ىرهن لخدي يذلا

 || نم فرحت ١ تسارلا دالب دارا نإ هغبغخ ةلحرم
 ْ كبنرد ةنددم لآ دوج ى ةني م نمرأسو اليلق قرشلا

 || ةني>م نمو هلحرم ناكراج ةنيدم يلا اهنمو هلحرم
 || يصق١ تشازلاو هلحرم هعلقلا ةنيدم لآ ناكراج
 || اهنم ناك نيلبج نيب ةنيدم يو هجولا ككذ نم ناسارخع
 أ يبح نب للضصفلا قلغ ان هراغلا يلا كرتلا لخدم
 هشرح نم هبلع لعج ىاياي كانه كمرب نيدلاخ نب

 ىتنخياولا يل اسم: نالا ايلا هيسارحع كولملا تلوادات
 | ناخو نيبو كزغلا دالب ىف ةنيفسلاو ناخو لبجلاو
 ١ يتلا ةضفلا نداعم ناسك اموي رشع ةبنامت تبتلاو

 || رحت بهذ اهتي دوا يفو ببطلاو ةرثكلا ٍناهلر جظنال
 ا كانه هنوعمجيف لوبسلا يرج تقو يفاملا عم لبسي



 || نمو ىرتلا ضرا ين مايا ةنس ابلعلا ناج اسسرن يلا
 || وح هب زخلا ضراروغثت يي تكءاون يلا ناجاسرب |[
 ||| رغرغبلا ناث اخ يلا اهنه هشام ةنيد>ام اساو لحارسم يشع |

 أ ملقالا اذه نم عسا تلازجلا اذه ينام ةلج هذهف | أ ابرغ مابا ةبن امث ناوجان. يلا هشان ىرمو مايا ةسخ

 أ/ نم هرخا ىهو ثلافلا ملقالا نم رشاعلا نجلا اذه نا |||
 || هبوىنج يف نيصلا دالب نم ازج نمضت قرشلا ةهج |

 دال نم زئطسو ةعطق رجلا اذه يفد اهواميأ ةبكخ أاهنم ||
 || ربخرخ دالب نم اهبفو هتلثاه دالب نم اهبفو ةيرغرغبلا |||,

 |١ اذهى رمهلورحلا نورواجي اهلهاو :رببك ةعطق ظ
 ||١١/ اهفاصوأ لمكن ناديرذ ناو هزماء ن>م عبرما نجلا ||
 |١ اهتاناسم فصنو اهتابهو اهنالادعيف هبلع يامركذخنو |

 || امدحاركذ دقرغرغبلا دالب نا لوقنف هللاأش نأ |

 || دالب قرشملا ةهج يناهب لصتيو اذه لبق مدقت اهف |
 || يف مهقوف نيصلا حو ينبصلا رحبلا يليامربخر خ |

 ١١ هبكاجكا دالب لامثلا ةهج يف مهب لصني ى بونجلا ةهجن |

 || يضقا قو رهنلا فلخ .نم نوكت كارتالا دالب عبو ||
 |[[  ةدع قانصا ىرتلاو ضارطلاو ساشلاو هناغرف دالب |
 |[[  هيكامكاو ث هيوخرخللاو # ةيرغرغبلاو ق هبتبتلا مهد |

 شكذاو:+ شكرنلاو تاما او +رفحلاو + هبجزخلاو © ||
 || اهلكو © ةيرماغلبو © ةيرغلاو 5 جاخلاو # حاشفخو © |

 اهلماو مظملا قرشلار حبلا بناج يلارهنلا فلخ نم |
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 ك0 ذأ 1

 ا 1 ا 1171

 مة ووم

 الىاامااذه يرجو الدم نيعستو حت هيرجو ىضاتم |||

 يلا مث تكجتموب يلا مث نعرت يمهذ هرببك ةكربيلا |!
 يدريو نعرت يف عقتف هابماح# نم جر خيو >نقرفم ||
 هناغرفرهن نايناغصلار هنو دنقرهساه طلتخيىنعرس |'

 يذلا عضوملا وهو يحن انب برق نما رهظ ىف |

 لامث يف نصح ىكبشو دنقرهسرهذ جرح هنم ناانلق |

 8 جوسيو #8 ثكناواهندم نمو ممبلا لابج |'
 نمو اضيا © ايلعلا انين ةسحو 8 فاتسرو © كنك م داو ا

 : كدردخو © سما ودنو: ناكرباو# ناشعرماهندم |[

 جورمو لوهس ناتروكلا ناناهو يلهو © ناقبساو ||

 نرمو هيلهس هبلبج يو © هرجساهنمى اهبف لابجال ||

 ةنيدمو ةانقو + سخاكماب وجت سخابطاهندم 1

 تبب لك نم اموق اهبلا لحرو ناو رشونااهانبانق ||
 يلع يو هناغرف نم هرجتحو تبب لك يا هناجرمزرا ||

 نوسكو ةعبس ه>جضحع و انق نيبو بونجلا نم قايرهذ |

 يلا انق نمو البم نوثلث انق يلا ناسخاي ىرموالبم |
 البم نوعبرم او ةسج يفو ناتلحرم حوسي ةنيدم |
 ةدرفنم فيرطلا نع ةبحكتم ةنيدم حوسي ةنيدمو ||
 نرمو هلحرم قاتسر يلا اضيأ حوسي ىرمواهتاذب ||
 شدىأ ىلأ أنفق نم ى نأ ةغبخخ نانلحرم انق ىلا فاتسر 1

 شوا ةنيدم نموالبم نوثلث يو هرببك هلحرم
 نالمرخحأ يو حنكردا لاقيو تنكر دا ةنيدم ىلا

 اهنم برقبو هلحعرم اقرش كارت الاراد يليامم هناغرف

 هني دلل مما ناش انى هنسح ةنيدم ىو الامث ناشاق :

 نم اهتلج و هربثك يرق اهلو اضيا ةبحانلا مساو |
 رموق '

 ل

 د ررف



 تّسحصا خط نخخ نمو فيثخ موي مهكحلم ناتاخ ا

 ىخضصن ةنيدم نرمو لحارم عبرا ىصصن ةنيدم يلا |
 || ناوشن يلا اهنمو نافخ لحارم عبرا نافاخ ةنيدميلا ||
 : ليي ب حار تسب لامهثلا ةهج ىف هرببك ةنيحم ىو ا

 عبارلا ملف الا نم لوالا لل
 || برغملا نم هودبم عبارلا ملقالا نم لوالازمجنا اذه نأ ||

 || دالب موسرملاز جملا اذه ينو قرشملا يلا رام ياشلا |
 || ةريرج تبميو ابنابشا هبنانوبلاب هاممملا سلخنالا ||

 || ةبحاننم فيضيو ثلثم لكشم اهنالةريزج سلخنالا |
 || طبحلا لظملارحجلاو ياشلار جلا نيب نوكي تلح قرشملا ||
 || نم ىح ضيرعلا اهسارو مايا ةسج سلحنالاةريزج |
 |١١/ ةياهن يف برغملا يصقا ينوه سارلا اذ هو امويرشع ةعبس |

 || معيالو مظملا رحبلا يف ىوصخ ضرالا نم موهملا اهتنا
 ||| يلع هنمرشب فقوالو مظم ار حبلا اذه فلخامدحا

 ||| هجوم مظاعتو هراونا مالظو هروبع ةبوعصل يصصرتخ أ
 (| ىيازج هبو هحاب مناجيهو هباود طلستو هلاوها ةرثكو ظ
 || نيبنابرلا نم حا سبلو هروغمو هروعم اهنمو هربدك |
 لح ا سلا لوطب هنمر هام او انكم الو اضرع هبكري |

 !| ىلع دحاردقامل هجومرسكتولفالاو اهوامرسكنيال '
 || لثم ةزاحنم ةكرب ناك يكحي ام يف ياشلا رحجلاو هكولس |
 |١ نم يب هوام لصتيال ناتسرجبط رحب ناالا هبلعوهام |
 ا ةفلاسلا مالا نميصف الا برغملا لها ناكو موحبلا هأبم ْ
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 || رهن يعي ورانلا نو حبعي سوحم موق ةيرغرغبلا كارقالا |
 يلا هنيدملا خذه ىنىرمو قرشملا ةهجح ىلا بيرج, رببك ْ 0

 ْ النوازل ةزوسم هاو را نم اييلعلا نابي :

 ا اليود رشم انئالامشو يطع ند ناوجا تنبأ 1
 ٍ ةنيدم نمو ةهيربزاع يو ناس باود هنيحمللا ةذه

 ْ: ناوخاب نمو لحارم عبرا فمرج ةنيدم يلا ناوخاب ا
 ْ اضيأ فمرج نمو اسوي رشع ةعبرمأ تبنلا ةنيدم ىلا ا
 : ناورسب ةريع ى لحارم رىشع ايلعلا ناجح اسرب يأ ٍْ

 || نوعبسو ناةثااهض مو اضهرف نيبعب ما اهلوط 5 7 :

 || يفحىاو ناورب ةنيدم نم ةبرقم ييءوولح اهوامو البس |
 : يلا حا لصي ال لاحلا ةدق يلع وطعم لبج امهبونج ١

 |( ينو دنهلا لاب جب نالصتي هافرطو دهج نعالا ةالعا ا
 ْ مسوس يمد اهبفو دبطو ضاهر :

 [| ىرم نأ لاقي ووخلا براش هدام لثم 200 ْ
 احح امض لزي) هالعا يلا >حعصو رصقلا ١ذييب فلعت

 ظ ةليدك :رمو ال ع ا

 ْ كيل - ةنيدم لا دلك ةرماع ةنيالم كى

 | ةنيدم اننيقومورط رشف ابو لب الار هسن لحارم رشع

 : لصتتو لامثلا ةهج ىف نيصلا ةل امعرخا يود نوهحرأد

 | ةفيدم اماو 00 كارشالا نيرا ةراع اببهف
 ْ يسال ةرؤحتم عبنم بيف كاي قا

 أ

 وح مح حس ص ٠>



 || امهفلخ امرفتحاو ةر كصو هلجاملا نان دجضط دالب ةهج ||
 || يلك نم لابجلا لصو لح هنم لكذرقتسا امو ضرالا نه ||
 || يشع انكثا قاقزلاب يمسملا ضاجللا | خه لوطو نيتبحانلا |
 ١١ ةريرجلابةامسملا ةنيدملا قرشملا ةهج نم هفرظ يلعوالبم |

 || ةاسمسملا ةنيدملا برغملا ةهج يف هفرط يدعو ارضخلا
 || هبناثلا ةهجلا ف فيرط ةريزج لباقيو فيرط ةريزج |
 |١ ةريرجلا لباقي و هدومصمل بوسنملا رصقلا يسرمرحجلا نم ||

 || نيبرحبلا ضرعو ةتبس ةنيدم ةودعلا ككت يفارضخا ||

 || ةريزج نيبرحبلا ضرعو البمرشع ةبنامث هريزمجلاو هتبس
 |( قرحبلا اذهو البم يشع انثا هدومصم رتصقو فيرط

 || كلذ اهاد العف نيترم ىلتهنو نيترم مزج هلبلو موي لك ||
 ْ نم رببآكا ركلا ةغض يلعاماماف مككلزيرعلا ريدقت

 !| ةدتيسو يب هحاط ىهف موسرملاز جلا اذه يف هعقاولا ندملا

 ظ ْ © نيانظو 2 ةلبلمو © همزملاو + سددابو 5 صسوركتو ا
 || هتبس ةنيدم اماف مث اغتسمو نارهوو © سا ضوونبو
 ْ ةلصتمراغص لا مج ةعبسع ىارضدلاةريزجلا لباقت ىهذ

 || ىسصح' قرشملا يلا برغملا نم اهلوط ةروعم ضعبب اهضعب ||
 || لبج اهنم نيلبم يلعو ترغملا ةهج نم اهب لضتيىالبم |||
 ْ يذلا ىهو ربصن نب يسومل بوسنم لبجلا اذهو يسوم أ
 ا!( مالسالا ىصىاحص يف سل دنالا حاتتفا هيدي يلع ناك ١

 || بصقو هربثكه كاوفو ماجتاو نيتاسبو تانج هرواجتو ظ
 || ةرثكك دالبلا نم هتيس سواجاميلا هبرهجتي جرتاوركس ||
 | هلك اذه عج يذلا ناكملا| خه يمسيواهب هكاوغلا ||

 ||| هدرطم نوبعو هيزماج هأبم عضوملا اذهبو شنوبلب |

 ||| لاه لبج قرشملا :ةهجح نم هنيدملا ليو خياز بصخو



 يووم

 ةربثكد البف ربخرخ دالب اساو يتش بهاذهب نوبه خم ||

 أ|| سياس يف ةداعلا< !دكار املا هبف نوكيام البلقو ماجمالا | | يع هيرجو يرجلا مظعاملارجثكوهو ماحنم يمسي
 ةلنفلو ضرالااهب نونطي حرا هبلع مهلو ةيدوالا |||
 ||| اهنولكاي>قو اهنوزدحخبو اهنوننطي للذكب وبل رياسو |
 || يداولا اذهيلعو كذب نوتوقتي مهو نم نوذاخيبط ||

 || موقنقسلا هلعفيام عاجلا ةلا ف لعفي نورطشلا يمسي
 || سبل كمسلا اذه ناركذي ورصم لبن يف جوي يذلا
 || ةحبار لثم هل ةحيارمالو صصغم دور بثك كوش
 || ةنيدم يربخرخ كلم اهنكسي يتلا ةنيدملاو كمسلا
 || اهيرقيورببك ل بصفو قدنخو عينمروساهل هنبصح

 "||| اذه نارجغرجلاب لصتي فيرطاهلو توفابلا ةريزج |
 || يلا دوعصلا بعصري د تسم لبج اهب طبح هريزججلا |

 || هقشمو دهج تعبالا هساريلا لوصولا يعرم>قيال هالعا
 | هجوب هريزمجلا ضزا يلا لوزنلا ىلع حسا مدقيالو ||

 ربثك توقابلا اصحاهض مابو هلاتق تابح اهب نا ٍيكديو ||
 | يلع تبقاوبلا هذه نودبصتي ةبحانلا لكت لهاو |
 |١ يحبلاو هنيدملا هذه نيبو اهعنض نوذرعي لبج قانصا |
 | ندامو لجارم ثالث نموت هريزمجلا ذهب طبدملا |
 ||| ف ضرالا نم دحاو عضومي ةعقم اهلك ةيروخرخلا ||
 | دالي اماو مابكن حم عبرا يو لحارم ثلث نموت ||

 |١ ةنيدم نيبو اهنببو ثكا خخ خخ ةنيدم اهنذ رغرغبلا |



 نهتم لانا وفدا يل ةساطسم ( .رمو دلال

 ةنيدم يلأ لاكرك نصح ىنرمو هراغل اضياوهو البهم

 يسرميلا سداب ةني>م ىرمو موي فصنر ١>قم سدأاب

 ,| لبج سداب ةنيدموروكزوي ن.هوالبم نورشعروكزوي
 | روكزوب نمو يسرم هبف سبل نارجالاب فرعي لصتم
 اهيرقبداو يلا همزملا نمو اليم نورشع همزملا يلا
 جرح فرطلا اذهوالبمرشعانثا لالعت قفرطيملا ةنمو

 قر. شب ىاليم نورشع طرك يسرم يلا هنمواربثكر سلا يف

 نوج فرط يلا طرك نمو عاص ةهج نم قاي.داو طرك
 ةنيدم ىلا طرك نرمو الدم نورشع رحبلا ف لحاد
 نموالبم نؤرشعربلا فو البمر شع انثارحبلا يف هلبلم
 1 نووشم نفسو اللوسا يأ يذلا يداولا بصم ىلا هلولم

 || لباقي ووروغص: ةردرج يداولا ١ اخذه بصم ماسأو البم

 بصم ىترمو هوأر ته ةنيدم هيربلا نم عضوملا ا١خسه

 | هيلعورحلا يلع تبينكرفات يسرم ىلا فيس رلكا يداأو

 |١ ىلات ينكر فأن' نرمو اليم نوعبرما ربغص عبنم نصح

 | نيصح نصح وهو لاسبم) ةبنامةتيرسإات نصح
 ا لأ تيردا|ن ردو دوصقم يسرم هلو لها نسح

 ||| قناسملت يلإ اهنمو البمرشع دحا رحبلا ىلع نينه

 ١١ نمو همور دن ةنيدم امهنبب اجفو البم نوعبرماربلا
 هنمو لابمأ ةنس هبنادرولا يبرم يلا لحاسلا يلع نينه

 ١ لوكشرل ةويزخع جلا هنمولابما ةبئامغو اغيشقلا ةريزجملا

 ١  بكارلا ربثك لجاومو هابم اهبف ةريزج يىناهاسر هو
 | ىلع لايمأ ةنس نالسا نصح يلا يداولا بصم ىنرمو

 || البم نورشعر حبلا يف جماسخ فرط يلا هنمورحتلا |
ُ 4 
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 || ارضالا لك مهب نورضبف سلدنالا لما ييعنورجعي |
 ْ دهج مهنوب ماس ى مهنو >باكي اضيا سلدنالا لهاو |
 |١ لصأ ىلا لصو ىر >:خسالا نامز ناك نايل ١ ةقاطلا ١
 || سوسلا لها عمدكانتلا نم هبلع متامب هوهعاف سلدنالا |[

 ١ ناو قاقزلا ناكم حصقو نيس كنهأماو هلعفلا رضد اف

 || حوطس نزوو ضرالا نزوب نيس دنهملارماف هفاحاضرا
 ْ رححلا ىلع هولغ فشي رببكارحلا او>جوف نيرخبلاام :

 || نم لحاسلا يلعيتلا دالبلا اوعفرفرجسي يثب ياشلا |
 1 يفتح نارما مث عفرا يلا ضفخا نم اهلقنو ماشلا رحب ||
 | لح ترفشخ سلدنالا دالبو هيعاط دالب نيب يتلا ضرالا ٍ
 || اهبلع ينبو ضرالا لغسا يف يلا لابجلا يلارفحلا لصو |[
 ' اليبمرشع ينثا انبلا لوط ناكواغ١ ارخا مابجلاو محابافبصر ٌْ

 || يبو حعبلاو فاد ملجم جلاجل ناك يذلاوهو ْ 6
 | نيب ناكو هجتنط ضرا ةبجان نم هلباقيرخ ١ اغبصر 8

 ||| يغح نيفبصرلا لكأ اجذ طقف لابمأ ةتس ةعس نيفبصرلا ||
 || ناب دتوكو هلبسب هوامرخ مظعالا رخبلا ةهج نمالل ]

 |١ تحلصمهو هوام ضاغف ياشلا رجلا لخدو نيفيصرلا

 |١ املاافطو اهلها قرغواعم نيطشلا ىلع تناك هربتكن حم
 ْ فيصرلا اينطاخب هماق ةرشع يدحا ىح نيغبضرلا ىلع ْ

 || سلا اغض تاقؤا فرهظي هنان سلدنالا دالب ىلي يذلا ْ

 ] يلع هلوطانببار وهظ ةحيغصلاب ىمسملا عدضوملا ةهج يف ٠ْ

 ْ انيرجو انابع ا اراك العر نجع إو مكينتم طخ :

 أ هنومسي ةريزجلا لماو انبلا اذه عم قاقزلا لوطب ||
 || هبخ يذلا عضوملا فقفاوي 0” هرطنقلا ||

 | ف ناك يذلارخالا فبصرلا اماورحبلا يلع ليالار ||
 0 تا ْ



 | كفلخامو اننابشا يمسي عيل ةهج ىف تاراشلاب
 | اهنم نالا اطيشاب ةلاتشق يمسي لامثلا ةهج ىف لبجلا
 ا عمرج ىظملا رحبلا نم هودبم ملقا ىهو ةريحبلا ملقاب

 ا ةريزمجلاو فيرط ةريزج دالبلا نم هبفو ياشلار حلا

 ١ 0 ةكبو 0 9 نصحعو © سدأق ةردزجو +ارضخلا ْ

 ' نوصحو © مالسلا نبا ةنيدمو © هناشطو © شيرشو ظ
 : ةربكبلاملقا نم ىهو هنود>ش ملقا هولتي و ندملاك هربذك

 || هنومرق ةنيدمو © هبلبيشا ةنيدم ندملا نم هبفو الامث
 || ىهو قرشلا ملقا هولتيو هرجثك نوصحو : هناشلعو#
 أ| لقاعملا نم هبفو مظل ارحلاو هلبلو هيليبشا نيبام
 |١ شبطلش ةردزجو8 هبل وو هلبل ةني >مو:ةرصقلا نصصحح
 || نم هبفو ةبنابنكا ملقا اهبلي مث #نوبعلا لبجو 8
 (| ين هرجقو هنايبو © هحناو تارهزلاو © هبطرق ندملا

 1 نوصحع هيفو هنوشا ملقا ةينابنلاا ملقا يلو ى هناسبلاو

 || ربغص ملقا ىهو © ةنوشاو 8 ةرول لثم ىدملاكهرماع
 || هقلام ةنيدم ندملا نم هبفو ةيرع ملقا بونجملا عم هبايو

 |١ رءاصكشبو :ةرتشبب © هلترمو 5 هنوذشراو

 || تاراشبلاملقاملقالا اذه ىلتيو نوصحلا نم هذه رجغو
 |١ ءرثك يرقو نوصح ةلجى © نابج ندملا نم هيفو ظ

 ١١ ملقا متريرخحلا اهب ذخي هيرق ةيام تس ىلع فشن

 : هربثك نوصحو +: هجرد وا هي رطلا ندا نم هبخو هيا ا

 || هولتيو جلاب ىعملاجوطو 3 هناشربو © هذاشرم اهنم
 || تت هطانرغا ندملا نم هبفو هرببلا ملقا بونجلا ةهج ف
 ْ .قانسو هرجثك يرقو نوصدحو © بكنملاو 2 شا يداوو

 © ةبسرم ندملا نم اهبفوربم>ت ةروك مث حعب اهب ||
 موس ظ ظ



 يح روسي 1 هج ءالغاو سمسم 1

 داعم و جس |
 ةييانوما# هذه 3 :لاقينالا ويحسب عوار اوين :

 | تعلمت ةقرمب اهنال ممثل ذهل تبصر ةجيستنو جبد ا

 نأ 0 ةيون ىنالا !هتاهنج عبو ماهب ها ||

 يام يالا سيكا ادعي عهس ةيمز |

 لوسب رحب هل لاقي بونجلا ةهج ىف اهبلي يذلا ركلاو |
 ةنيدم نمو نيكو نزيكبشانبا ينو قضت يارا وقوم |

 نرمو البم ىشع اننا برغلا يف هدومصمرصقيلا ةتبس ||| رف
 نتزماك هلم نورشعابر> هجنط ةنيدمميلا هدومصمرصخق ا 0

 فاذخا رمظعالا طبحلا رحبلا فطعني هج ةنيدم |

 >بعرصق يلا سمت نمو سمشت ضرا يلا بونجلا ةهج ||
 ناسوي هبخط نيبو هنبب ىو رعجلا نم ةبرقم ىلع ىشو جركل ا
 يىلعو هلحرم اليا ةنيدم يلا هجتط ةني>م نمو ||

 ىضفو هدرغفسر هن بصم رم صقلا فيرط يفاهنم ةبرقم

 فرباسلا هتبس ةنيد>م نمو بكارملا هلخدت بذعرببك |

 هنيبو هلحرم نواطت نصخ يلا قريشو بونج نيباهر 1 |

 نرم ةلببق هنكستو لابما ةسج ياشلا رحجلا نيبو |!
 رماءيمرم نالزناو نالزنا يلا هنمو ةسكحمل يمستربرحلا |!
 ناجيز فيرط ىلع سافو هنبس نئبو ةرامدالب لواوهو |

 ||| رشع ةسخ اكزان رصق يلا ساسبغيت نمو مايا ةينامت ||
 موي فصن هساطسم نصح يلا هنمو يسرم هلوالبم ||



 !( نصح رجلا .ييام هبلاخ نوصح. هبيقو ةريرمرم |||
 | هينابشا ملاتا اهلك هذهف هدننكو 8 يلاطشكو جركشط |||

 |١ ىلع ىهف فيرط ةريزج امان سلدنالا اهتلمجع يمسملا ||
 || لصتيو قاقرلاب يمسملا زاجللا لوا ف ياشلا رحجلا |

 ا( اهماماأو هروغص ةنيدم 5و هلظلارحب اسهببرغ ظ

 أ ةينامث ارضا ةريزجلا يلا فيرط ةريزج نمورعلا |||
 (| رهنوهو اسنلا يداو يلا هريزجلا نم جرتخت البم رشع |||

 رهن يمسي رهن اهقشيو ارضا ةريزجملا يلا هئموراج
 || ةريزلاو هنيدللا لها برش هنمو وله وشو لسعلا |

 | رّدص ىف سلدنالا نم تحتفا ةنيذم لوا ارضخا
 يسوم اهخكاتفاو ةرح#ل ا نم نيعسق ةئس يف كاذو مالسالا |||و
 هللا بع نب قراط هعمو نيبناو ىملا لبق نمراصن نب اذهب
 هله تناكف ربربلا ليابق هعمو يانرلاومنو نب | 3

 ||| ىعاهيو تقولا لآذ يف تحتتفا ةنيذم لوا هريزجملا ||
 ! كانه نا لاقيو تايارلا حدن# يمسي حجم رحلا باب

 || نماهبلا مهلوصو ناكو بارلل موقلا تايار تعّتجا ||
 ١ نب قراط نال قراط لبجتب يمس امناو قراط لبج |
 ربارتلا نم هعم نع ضاجامل قانرلاومنو نب هللاحنع ||
 1 فتئنال برعلا نأ هسفن ف سحا لبجلا اذهيباونصحت"و :

 ١ لسيِلا اذه نيبو هب مهتاام للذب اردتف اهبفزاج ||
 ا نع عطقنم لبج وهو لابم١ ةنس ارضخلا ةريزجلاو ْ
 | اهيفو قوهكرجلا ةبحءان نم هلغسا فريح تسم لابجلا |
 يسره فرعي يسرم هنم ةبرقهو هيرماج ةرطاق هابم |[

 7 يطا" 7

 م

0 0 
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 ريازجن نيبو و ةردزج رحجلا يف فرطلا لباسقيو |

 ف نسح اس حا ا
 يف جماع اكن سرصاو يلافدلا لأ هنمو ردع لا يلع لبجح ا

 امثل( وطي ل) قافحلا شرط قدر اليمرشع انئارحبلا َ

 عجيرنلو البم رشعانثا نارهوملا هنمو البم رشع اننا 0
 ردن قا يدبالا اما لوقنف .سلحدن الاركذ ىلا نالا |!

 طبحب اهل اهو ملظمللا رسبلا اهب طبحع + :تلقم٠ لكشف ||

 يو ماااهلولف سلدن الاو مورلا نم نيبسيلقنالا رحب هب ١

 يمسملا لبجلا يلا لظملارحجلا ىلع يتلا بارغلا .ةسبنك ||
 ةسبنك نم اهضرعو لبم ةياسو لبم فلا هرهزلا لكبمي :

 ةني دم ىلا نييسلقنالارح فنا ىلع يلا بوذا كتندس : 2

 ةريرجو ليم ةياقس ماسشلا رجب ىلع يلا هيرملا ا 2

 ليوىط ليج لوطلا ف اهطسو نم ةموسكقم سلدنالا ْ ْ

 ةنيدم يان لبجلا اذه بونج يفد تاراشلا ىمسي ||
 ككذو سل دنالا دالب عب زكرم هلطبلط ةني حسو هلطبلط ْ

 عست بونجو برغ نيب ةبطرق ةنيدم يلا اهنم نا ْ

 فش قحاوإوخ عيضابوخ دلل يل دهر قهارج ْ

 كابا يننسو يسارا 0000 لل اكينمد لحارم |!
 اسهنمو لحارم عست بونجو قرش نيب ةبسنلب ةنيدم :

 لحارم عسنت ياشلا رحبلا يلع هيرملا ةنيدم يلا ىلا اضيا ْ

 كالا هيب مج قمه مورلأ مايا يف تناك هلطبلط ةني حمو ِ

 ظ تاغ ازا .ىل ابا هج لاب سحسلا فينا قفط او اراكمو: ا

 ظ يمسملا لبجلا تلغي هي افرك عزو ءاعسملم مح ٍ

 ! تاراشلاب ٌْ

 - ةيصسعمم مسن

 ا 0 ا
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 ْ حملا ناكاذا هيف رحبلاام عصي اهروسو هظعالا رحجلا 0

 ١ ٍْ دح عار ىلا للذ فقيضي نا ىلا بكارملا ف هبفدوعصلا

 ْ جربى رج ةبمر فدصنرا >قم ه>-ورهنلا ةعس نوكي

 1 لصتي كافه نموذبلو ةنيد>م هبلع لبج- لغسأ نهرهنلا

 | سداف ةريزج يلا شبطللش ةني>م نمو هلبل يلا فيرطلا |
 ٍ 0 ىلآ اهركذ مدقنملا سداق' ةردرجح نمو لبم ةيام

 ظ ةبطلش ةريزج نمو البم نوتسو هثلث فيرط
 كم هلطسق نصح ىلا لامهشلا ةهج ينارامرحبلا

 ْ ةدرامرهذوهو هنايزهن عقوس امهنببو اليم رشع هينامت

 | ةئاصشلو هعتملاب موهشملا ةلترام نصح هبلعو سوبلطبو ْش

 || ىلع هرجبط يلا هنمو رحبلا رح ىلع هلطسق نصحف
 ٍ ةيرم تنس ىلا اهنمو اليم رشع ةعبرما رحبلا نمةبرقم

 مظعم يلع ةيرم كتندش ةنيدمو الدم زشعانتا برغلا

 ْ ا بكا بلش ةنيدم يلا ةيرام تنس ةني>م نرمف

 1 ثلث سوبطلب يلا بلش ةنيدم نمو الدم نورشعو ٠

 ا يدب و وج يبا لمحارم
 |١ ناتفيفخ ناتلحرم ةبلو نصح يلا هلترام نمو ماي.
 !| اليم نورشع ةيوازلا فلح يلا بلش ةني>دم نمو

 ||| نم برق يلع شرقش ةيرق يلا هنمو ةيرقو يسرم وهو
 || قرطوهو فرعلا فرطيلا هنمو البمر شع ةينامترحلا
 !ٍ هرقل اهياراؤل ب سو توات حارا يو

 ا ا و 1
 | يهيم ارهنلا ةفض يلع هطسوتم هنسح ةنيدم رصقلاو
 | بحاارملاو ققسلا ديف داوضترعبكيز منوه فو هدام

 كيت د ند



 د د هع هدد تسال 0

 ' ا 3

 || هلابص حو هلومو 8 هقرولو © هنجاطرقو + هوريواو |

 || + شلاو 2 هاويروااهبفو هكحتوم برقب لصتيو |(
 ||| هبفو هردغرا ملقا هبليو  هروقشو:هكنوقو + تنقلو ا

 هربثك نوصتح هبفو :© هبنادو رقشو :+ هبطاش دالبلا نم |'
 .قرطاب رموه# هبسنلب دالبلا نمديفورطببرم ملقا هبليو |
 ||| مطارغلا ملقا نوجلا عم هبليو هرجثكنوصحو هئابرجو |

 || © هيرس 8 دالبلا نمديفودجأولا ملقادي لصتيو نير |[
 دطلالبلا ملقا ملق الا اذه ليو حاب م ةعلقو © هبمو |!
 . 5 سورطب اهرجكا نمو اهنم هربثكد نوصح هبفو ْ
 ْ يناهنوداهربغو : نوره نبا نصحو © فئاغو ||
 | دالبلا نم هبفورغفلا ملقاابرغ ملقالا اذه ىليورجكلا ||
 2 ظ هربثك نوصحو 6 بلشو 2 هلترامو 6 ةيرم فكتياديب ٍ

 ||| سناد يبا نبال بوسنملا رصقلا ملقالا اذه ىليو يرقؤ |

 |(  هدرامو + هشيرشو + سوبلطبو 3 هروباي هبفو ||
 || هبفو دالبلا ملقا هبليو # ةيرموقو + فبسلاةرطنقو

 || ةطالب ملقالا اذه يرو # نيلدمو © طالبلا ةنيدم |'

 || ملقا هيليو © هزتنشو هج هنوبشاو © نيرشنش هبفو |

 أ|| هي طبلحتو 4 هلطبلطو 8 هرعبلط هبقو تاراشلا |
 |( © هذباوو + شبلقاو © هراغا يداوو © نيدمهقلاو |

 ||| © هلبطتو# هقشووةهطسقرس ةنيدمو: هقوردةعلقو |!
 ْ ,+ هسانكمو # هدرالو  هقاج هبفو نوتيزلا ماقاهبلي مث ُ

 || © هشوطرط هبيفو تاتارجلا ملقا هبليو © هغارفاو |
 | ملقا ابرغ ملقالا اذه ييو ي هنولشربو ه© هنوكرطو

 ةردرمرم ١

22-0- 



 ظ :

 || ,ةغلا نم اهبفو معلا ةريزجيلا اوجرخل امويرشع ينثا ||
 أ[ اهل يعارال ةدحراس مو لبصحت الودع ةذخابالاه ١|

 || اودجوف اهبفاولزرنف ةريزجلا اودصقف اهبلا رظانالو |||

 ا نرماو خخافن يرب نيت ةرجت اهيلعو هيراج ام نبع 1

 || تحار دقيال ةرم اهموحلاو >جوف اهو خف مغلا ككت
 || ينا بونخلا عماوراسو اهدولج نم اوذخاف اهلكا يلع
 || ةراجميلا اهبف اوزظنف ةزيزج- مهل تحال ناإيلاامويرشغ
 || قاولجو او ذخ ان ىانه قراوزي مهب طبحا لح

 || ةةرارفامج ازثوناو ملا ةلج يلع ةنيؤم ىلا هكوط
 ||| لاوبط مهو ةطبس مهروعش ارعز ارقشالاجرماهيف |

 | ملكتي لجير عبارلا موبلا يف مهبلع ل خد مث ايا ةثلث | 6
 || هنا مهلع انوار بخ من دعوذ مكربخ لكبو ىربخ-ان مدلب |
 || وار صدا موبلا لكذ نمياثلا موبلا ينناكاجف ككملا ناجرق |||
 |١ ءيربخ اذ هنع ناجزتلا مهلاساج مهلاسف كلللا يدي نيب ا[

 || رحبلا اومسحتقا مهنا نمسم الاب ناعزنلا هباوتخاام

 أ[| هتياهن يلعاوفقيو بيابعحاىورابخ الا نمهباماىرجل
 || نا موقلا رمبخا ناججب زنلا لاقو كدت لكذ ككملا معاج

 )| ربغ نم اوفرصناىوضلا مهنع عطقنا نا يلا ارهش همفرع أ

 || دعي نا ناجزنلا ككملارما مث ي>ج ةدي انالو ةجءاحح
 || لاا وفرص مت لعغف كملاب مهنط نسح< ناىاربخح موقلا
 || رهف هيبرغلا ميرلا يرجا >ب نا يلا مهسبح عضوم



 يلا طابرب رهن يلا ةبترلا يلا هريزخلا نم فيرطلان ربلا ||

 ١ مايرأ ةسع هيليبشا يلا ارضخلا ةريزدلا نمو هرجشلا ||

 | سؤ هقلام ةنيدم يلا ارضخأا ةريز#للا نم كاذكو |

 || يلا رضخلا ةريزجلا نمو لبم ةيام يو فافخ لحارم |
 ا اسمافرعلا يف فيرطو املا ف قيرط ناقيرط هبلببشا ٍ
 ا يلارحجلا يف لامرلا يلا ارضخملا ةريزججلا نمنالا فيرط |

 ٌْ ةكبرهن عقوم يلا مثالبم نورشعو هبنامت طاير دره عقوم

 : اليمرشع انثارطبب تنس ىميملا فلعل يلا متلابم | ةنس 1

 اليم رشع أننا سداق ةريزج لباقت يورطانفقلا لأ نع م

 ! ةطبار يلا رطانقلا نمو لايما ةدس هنعسزاخخ امهنببو ظ

 ظ حعصت مث لابما ةتس >جاسملا يلا مث : لابمأ ةينامث ةطور ِ

 لاطيقيلاروتبق ىلا ياسا لسنا كب يدوم لا رهنلاف

 هب||| ةريزج يلا مث رهنلا طسو يف ناتيرق لاطبقو روتبقو ||
 مب||| للذفخ هبليبشا ةنيدم يلارهازلا نصحلا يلا مث ةلاتشني (|ذ

 |١١ فيرط اشماوالم نوتس هبليبشا ةنيدم يلارحبلا نم ||

 | تنم لبج يلا ماسلا نبا ةنيد>م يلا اهنمو هناسبن ةيرق (ُ

 ْ دريد يلا نيادملا يلا مث لزنملا اهبو هلولسع ةيربقاجلا:م ظ

 ا يلع هبلببشاو هلدرم هبليببشا يلآ من مث لزنم لا اهبو هلاجلا

 | دتسحةنيدم ةلبل ةنيدو دبطرقرهنوهور عيل رهنلا 0

 ةصتس طيح معلا ج1 م مساطيل يظلم ْ

 1 شبطلش ةريزج ىلع ةلطم يو هبلو ةنيد>مكانهو لايما |

 || يناهنم ةنيدملاو >يازو لابم نموحت اهلوط ةريزج يو
 ٠ رهن عقوم هب لصتيرحبلا نم عارذ كانهو بونجلا ةهج |

 لازيال مث لبم نم ديزا ىنه نوكي ةح عستيو هلبل | 0

 ا دوعصلا ظ



 || لا فيسلا ةرطنق ةنيدم نم كذا امري عيل

 : اسوا اج تزعل 2000 ْ

 ١١ هلطبلط ةنيد>مو ناتفينخ ناتلحرمءاجرتيلا نيل>م |[|

 | نم قرشلا يفو ههظع ةنيدم يو اقرش هرجبلط نم |
 || البم نوسع ةر اجلا يداو ةنيدم يلا هلطبلط ةنيدم |

 || ةنيدم يلا هراجلا يداو ةنيدم نمو ناتلحوم يو
 |١ ةيرمام تنش ةني>م يلا اهنمو اليم نوسحي اقرش فاس ||

 ||| تنغلا يل اهنمو فافخ لحارم ثلث نير نبأ |
 ْ ناتلحرم تدخغلاو: ةيرءام تنش نيبو لحارم عبرمأ ٍ

 |١( نمو ناتلباج ناتني>م تنغلاو ةيرمام تفنشو |
 |١ اقرشالبم نوسح بويا ةعلق ةنيدميلا لاس ةنيدم ||
 || هقورد ةعلق يلا بونجلا ةهج يف بويا ةعلق ةنيدم نمو |
 || هطسقرس ةنيدم يلا هقورد نمو البم رشع ةبنامت |
 ندم دعاوق نم ه>عاف هطسقرس ةنيدمو البم نوسح |
 1 سهن ىهو هربا ىمسملارببكارهنلا ةغض ىلع يو سلدنالا |

 1 لايج ةهج نم هضعبو مورلا دالب نم هضعب قاب _رجبك ||

 هذه دأوم عقجتف هرهلق جاون نم هضعب و بويا ةعلق

 ْ ةنيدام يلا بصنت مث ةلبطت ةنيدم قوف اهلك ماهنالا ْ

 ٌْ رهن عضوم يلا هربخ ناصح يلا يهنتي نا يلا هطسقرس 1

 ٍِ نمورحجلا يلا اهبب رغب ضاتجيف هشوطرط يلا مث ء نوتيزلا 1
 ظ هفقشو وو يا داولا ْ ْ

 ا نوسحم هلبطت ىلا هطسقرس ىرهو اليم نوعبس هدرال يلا ْ

 نوسك اهو ناتلدعرم هشوطرط يلا هسانكم نرمو البم

 ( راع اناا زبجلاو رهنلا خرم لا هشوظوام خيوموتالاب# ظ

 ادب شوع



 وجم

 نمو البم نورشع ر حلاو رصقلا نيبوار جتك هيرغسلا |[
 ةنيدكم نمو ةني>م هروببو ناتلححرم ةروبب يلارصقلا 1

 ةنيدم نمو قرش ناتاحرم سوبلطب ةني>ميلا هروبب |
 يانبا فيرط يلعمايا ةتس هبلببش ةنيدميلا سوبلطي ||

 يلا سوبلطب ىرسو هبلببشأا يلا نوبعلا لبج يلا دلاخ ||
 أ سوبلطب نمو لحارم تسءداجملا يعمبطرق ةنيدم |
 || ىرمو اليم نوثلث اقرش هناي رهن ىلع هدرام ةنيدم يلا ||

 ||| ةني>م نمو ناموي فبسلا ةرطنق يلا هدرام ةنيدم ||
 : .نرمو ناستلحرم ةي موق ةنيدم ل فبيسلا ةرطنق ئ

 ' وقل )لايت لع هنرزشا هني جمر نايل مسي ديشأ لل |
 | لابما ةتس اهماما هتعسسو هلطبلط رهن وهو هجان يمسملا |||

 م( (!١ رحبلا رح“ ىلع هنويشاو اربثكر زجملاو دملا هلخديو |!

 ||| هنوبشا ةنيدم ةلابق هبونج نمرهنلا ةفض يلعو مظملا |
 |١ رجلا ناجم دنع هنال كذب يميو ندعملا نصح |
 !| ناك هنوبشأ ةنيدم نمو ىانه ربتلا بهذلاب ىذقي ||

 | هيف اماوفرعبل تاجظلار حب بوكر يف نيرمورغملا جورخ |
 ||| بوسنم بردهماحلا ةبرقم عضومب هنوبشا ةنيدحب مهلو |
 || كلذو دبالا رخا يلا نيرمورغملا بر>ب فرعي رمهبلا |
 1 الاح ابكرماوشناف معانبا هلك لاجر ةيناه اوعقجا مهنأ ٍ

 || اولخد مث روهشال مهيفكيام دازلاو املا نم هبف اولخدأو |

 || نم اوحت اهياورج هبقرشلا عيرلا سوراط لوا يفرحجلا |
 || جاورلار >كجىملا ظبلغرحب يلا اولصوفامويرشع تا ٠

 | هود تيجان يارعبلا عساوؤجو ويرخ ايحبتابيف ]| كوم ساو قارعصلا وتم اووعلاب يره الا دس ىف مهعالق اورق فلتلاباونقيافوضلا لبلق شورتلا ثلا ؤ
 ! يدا



 رف

 || .نورشعو ةس ةربلق نصح يلا هبسنلب نمو البم
 هربلق نصحو البم نوعبرما هبناد يلا ةربلق نمو البم
 قشرمن عقوم ىلع عبنم نصخ ىهو مبرحصلا قدجا>ف

 العا نمرهظي ريدتسم مظع لبج اهنم بونجملا ينو أ
 || نوعات لبج لبجلا اذه يمسي ورحبلا يف ةسباي. لابج
 || نموالبم نوعبرما ابرغ ناربكب يلا هبطاش ةني>م نمو

 ةنيدم يلا لحاسلا يعاهركذ مدقنملا هبناد ةنيدم |||
 ةربغص ةني>م تنقلو البم نوعبس رحبلا يعابزز تنقل |

 يمست ةريزج اهنم برقلابى هنيدللا هذه نم برقلابو

 يفو نسح- يسرم يو ىهنلا نم لبم يلع يو هصانلبا |
 نمو ىوظانلا فرط لباقت يو ىدعلا بكارمل نمكم
 أ| دني>منمولابما ةرشع تنقل ةني>م يلا موظانلا فرط

 || يسارم شلابو البم نوسنجو هعبس شلاب قولح يلا تنقل
 يلا شلاب نمو بكارملا اهلخ حت هربنك ةيدوا هاوفأ
 لبم ربلاو هريزجلا هذه نيبو لبم ناربغلا ةريزج

 || يلا هنموالبم نوثلث يسرم ىهورببكلا نامترب يلا
 || ةضرف يف هنجاطرق ةنيدمو البم رشع انثا هنجاطرق
 || ةني>م ىنرمو هبيلزا ههدق ةنيدم مي ىهبسرم ةني>م

 [| اليم نورشعو ةعبرما هناج يلا لحاسلا عم هنجاطرق ظ
 || نصح يلا هنمو ةيرق هبرقب هبلعو نسح- يسرم ىهو
 | ىهو رجلا ىلع ر بغص نصح ىهو البم رشع انثا هلقا

 !| ندو البم نورشعو ةسيربلا يفامهنبب و ةقرول ةضرف
 نوعبرمأو نانثا نوجلا رعق يف هرجب يداو يلا هلقأ نصح

 دز لإ



 |١ ةهه ١ ىف مهب يرجو سة وبل :

 ظ ا 0 موقلا لاقره ل ْ

 فلخ ىلا انغتكو انجرخاف ربلا لد دح اهيلاملب 1

 ميول نايل يءاضتنا يلا لح اسلاب انكرتو ٍإ

 دح فانك ةحش نم لاحوسو لفض يف نحأ ى سمخثلا

 ْ موقلا لبق افانتلع انحصف ىسأن ةياويص نانا هوبش اناعمعب :

 رمه حا انل لاقفربارباون امو انربخب ىمهانرةخاف |!

 مكنبي نا لاقف الانلقف مكحلب نيبو مكنبب مكنوجعتا ||
 يدسذ ينسلاو موقلا معز لاقف نيرهش ةردسم >لب نيبو 1

 برغملا يصقأ يف يذلا يسرطاوهو يفسأ موبلا يلا ناكملا 1

 يلارهنلا عم هنوبشا ةنيدم نمو اذه لبق هانركذ تقو :

 ايهنيب فيرطلاو البم نونامث اقرش نيزانش ةنيدم ١

 ربخ. ىو ةطاإلب صخ امهنببوربلا ف وارهنلا يف اش نل ||

 عرزبت ةطنفل نا برغلا لها رثخحاو هنوبشا نها ظ

 دصصختو اسوي نيععب مأ ضرالا يفرمهقتن صحا اذه ىف أ

 نمو لبك ةيام يطعي اهنم >حاولا لبكحلا ناو ||
 عبسي ما ريويلطب ةنيدم ىلا نيران ةنيدم !ٍ ْ

 لبج عس يف يو شلي ةنيدم اهقيرط نيمم يلعو لحارم |
 يلا ةدرام _.رمو ليم رقع تلا يبا سلا دونم ا

 ةهج ىف ار و ار بلا 1
 رطحاطبملا ندع نيرو جس البلا قصعت ل[ نامل |
 ةرطنق ةنيدم ىرم كذكو ناموي هرببلط ةنيدم يلا ||

 يلا هضفاصملا نمو مايا ةعيرما هضاصخلا يلا فبسلا |



 ١ سس توصصخسب ص مرخص م مدعم يبو .
 هع تي . . ةيسصس كلو

 ظ "لقيا دمحم لاردياوألا ضامن وشما # اهوا

 ْ يلا لا طبقيلا ةيلببشا ىيلأ ةدارزلا 9 هنانبطق نصح ا

 (١ا اماو تاملظلا سد 91 د>جاسملا ىلا هناشبرط يلا موتبق ٌْ

 |١ لصأ نم جرخ دنان هيسرم رهن ىه يذلا ضيبالا رهنلا |
 1 رهنو هبطرق رهن يفعا كحاو امهلصا نأ يكد ى لبجللا ْ
 ْ مث درفا نيصحيلا بونجلا نيعيف هبسرم رهنرج مث هبسرم ا

 || يلا سودملا يلا هاويرموا يلا هبسرم يلا مث هوم نصح يلا |
 |١ ةيرقمىا ناتلحرم هترس ةنيدم يلا هروقش نمورحبلا ||

 ظ تييقيف بارق كاجر ها عبخ ىلا يخج صامملا اكيطياي ردم
 ((| ىلا رجو حنا نصح ىلا هساسب ةنيدم لغسا ىلا ة>با

 مودللا ندصح- ىلا هبطرقلا ناستشا ةرطنق ىلاربصقلا

 6 | ةرطنقيلا ةبسرم نم ماس هيرطا يلا هبسرم نم دارا نمو
 "2 دي دعه 1 امل نصح ىلا هلاربل نصح ىلإ ةياكشا

 و يع

 ١ اخسه نمو هلدعرم ةراد نيصحخح يلأ ةبقرلا سابا يلأ هقرول

 1 جيستيال قرم ا ةميبع ةينغ. ف درت ةيفعسلل نصح

 وس اتق يينبلو بلحن لم هطتارتامملا ةيقغلا ضم |||
 ْ مو فيرطلا سارح موق هبفرصصق هبفاهاو ةيرقالو ٍْ

  اهنمرب اذم ةيرللو هفبفخ ةلحرم ةيرملا يلا هطبارلا هذه

 ٍ ة تا و وي ةيرملا نيبو ةيالدو ةجرب ظ

 ا م8 د 2111111

 2 ةيام ىهو رحبلا فرخالا فيرطلاو مايا ةعبس



 نوسي هنوكرط ةنيدم يلا هشوطرط ةنيدم نموالبم |
 || دوهبلا ةنيدم م ىردلا يلع هنوكراط ةنيدمو البف ئ

 || الس خوتس قرشلالاي نولشرويلا اهتمو: مارت جوساكلو. |
 || نوعبرعأ هربارهن عقوم يلااب رغ ةنوكرط ةني>م نرمو |

 | عقوم نمو هربثك ةعس عستي اذهاه يداولا اذ هو البم
 || اليم رشع ةتسرحبلا يلع ابرغ يلاطشك ةظبار يلارهنلا ||
 ا دووم د هيوشل وب 0 ااسو وج ئ

 ا نالرشعو ةسج اب ةناياب# ةند نم ىلا ةنمو لاما ةغيس

 || لساتسماو هرتماع يرق ف ؤزطابزم ىلا هضايدج ككموالتك ||
 عابضلاو ذه لكوالبم نورشع هقف حتم هابمو تالغتسم ْ

 ظ انثاابرغ هبسنلب يلا اهنمو رجلا نه ةبر ةم ىلع ماجتالاو ||

 ْ سل كنالا حعاوق نم ةدعات هيسنلبا ةنيدمو الدم رشع
 . نيتاسب هبلعو عرمازملا يقسيى هب عفتني اج رهن يلع يو ا

 : يلا ه+هبسنلب ةنياكم ىرمو هلصتم تاراممو تانجو :

 |( هدتنلكو هبسنلب نيبو هدتنكي لع لحارم عست هطسقرس ْ

 ْ ناةلحرم نيحايرلا نيصح يلا هد>تنك نرمو مايا ةثلث :

 |١ ةنيدم نمو ناموي تنغلا يلا نيحاي ملا نصح نرمو ||

 || ىفش رهن يلع يوىالبم رشع ةبنامث رقشةريزج يلا هبسنلب |
 1 ةني >مالبم رشع انثا هبطاش ةنيدم يلا رقش ةريزج نمو ْ

 ١ يف لغملا اهب برضي باصق اهلو هنسح ةني حم هبطاش ْش

 ربظن هادجوي الام خغاكلا نم اهب ليو هعنملاو نسحلا |
 نم كذكوالبم نورشعو ةسم هبناد يلا هبطاش نمو ||

 نم لاذكو البم نوثلثو نانثا هبستلب يلا هبطاش |
 نوتسو ةسجنوجلا عمرحبلا يلع هبناد ةنيدم لاهبسنلب ||

 الدم ْ



 يروج

 || يلا اهنمو نيرهنلا عقجم يلع ىهو هناشرب نصح يلا |
 نصحع ىهوربصقلا نصح يلا مث نوؤلب ةيرق ْ

 اا ال سبيلو يداولا ف فبضم من يلع ا >ج ْ

 57 95 ممرجبق قد نخ يلا هنمو نصحلا اذه لفسايالا |

 اس يعور نمو لزنملا اهب ى ةلبع ةيرق يلا مث م

 ظ مج هلبعص+خ لوايلا مث لصنص ةيرق يلا مث هنانبف 1

 نوصحح 8 ا١ذخسه ضيصحع ىف و حافلا ر بلش ليجر ملا أ

 سحأ نمو مو لا اهبلا بسنيو ةريررف نصح اهنم هرجثك ْ

 اهنمو شا يداو ةنيام يلا مث سأو قدنحع ىلا هلبع صخ

 ةيرق يلإ مث : ةيترلا يلا نينو قلاع دمثد ةيرق يلا ْ

 ل ا هلصتم يرذ هد دو ةيرق ىيلآ من :>درداردا م

 فيصر شا يداو ةنيدمو لابما ةينامت هطانزغا ةنيدم |[
 جرخح هطسب ةنيدم اهنم دارا نك هربثك قرط هب عقجي 1

 ا اب وأ دايلي ْ

 نايجتلا شا يداوم كك كو الوم نوفل مهجن افطساب ١
 ثلث ناب ج ىلا هطسب ةنيدم نمو نانإ ريتك ناعاتوك ْ

 ةساسبب ةنيدم يلا نابج ةنيدم نمو نافخ لحارم |
 نمرهظت نابجو نابج نمرهظت هسابب و البم نورشع |

 لابما ةعبس قرشلا ةهج يف ة>با ةنيدم يلا اهنمو هسابب
 وصح شا يداوو هطسبو نابج ةنيدم نيب اهفو
 هربنك هقفاد للغو بضخاهل ةلها هند>مم هرماء ةربثك

 يمسي مظع نصح هسابب ةلابقو نابج قرشب ناكاذ نف

 يلا قرشلا يف هنمو ير ذوشلا طالخلا بسني هبلاور ذوش

 هطاشبق نصح يلا هنمو البم يشع انثا هنوط نصح
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 ا ووع

 | انثا هرجنبرق ةريزج يلا يداولا نمو رحجلا يع لظم |[
 || اضيبلا ةماشلا يلا مث لابما ةتس فيصرلايلا متالبم رشع |

 ١١ نمو لابمأ ةتسدوسا نبا ةطباق فرطيلا مثلابما ةبنامت ||
 |١ ةنيدم نمواالبمرشع انثا هيرمللا يلا هطباقلا فرط |

 || ةنيدمو البم نوعبرما ربلا يف هبسرم يلا هنجاطرق |

 : يلع ضرالا نم ىتسم ىف ييىرجم حت ضرا ة>عاف ةبسرم ْ

 ||| ىهنلا ةفض يلع يو اهضبرم فقشي املاو ضببالا رهنلا |
 || ةبسرم نمو بكارملا نم ةعونضم ةرظنق يعاهبلا اخى ||
 ||| ةيرملا يلا ةبسرم نمو لحارم سم ةبسنلب ةنيدميلا |
 : رسشعهبطرق يلا ةبسرم نمو لحارم سؤ لحاسلا ىلع ْ

 || لحارم عبيرما هروقش نصح يلا ةبسرم نرمو لحارم |

 | هلاجاج نرمو البم نوسخي ها اجاج يلا ةبسرم ىرمو
 أ| لحارم ثلث ةصلق يلا هكتوق نمو ناموي هكتوق يلا

 || كلاذكو لحارم ثلث هيرمام تنشيلا ةصلق نمواقرش |||

 || ىلا هكتوق نمو كلذ لثم اضيا تنغلا ىلا هصلق نم. ||

 | ناتنيدم شبلقاو يذبوو لحارم ثلث يذبو ||
 || نيوالبم يشع ةبنامت شبلقاو يذبو نيبو ناتطسوتم ||

 ٍ هنيدم لاك ةروقش نصحو لحارم ثلث ةروقشمإ لا شبلقا ْ

 | نسح ةهجلا عبنم لصتم مظع لبج سار يف هلهايرماع |
 || يمسملاهنطرقر هناه >حانارهن هلفسا نم جرت و ةبنبلا ||
 || هبسرعرج يذلا ضببالار هنلا ىه يئاتلاورجبكلا رهنلاب ||

 | لبجلا اذه نم جري هبطرقيرج يذلارهنلا نا ككذو ||
خغي 2 لبجلا سفن يفرهاظري د غلاك هايف عمد نم ا

 || صو

 || لصتيو لبججلا لفسا ىف ناكم نم جرى لبجلا تحت ||



 || نورشعو هثلثه بطرق يلا ةلاب,_ث دش نصح نمو البمرشع
 || نمو لبنش يمملا هطان غارهن يلع ةبخسأ ةنيدسمو البم ٌْ

 0 ْش ِف ةيسأ ..:ردو "الدم نوثلدو ةسحي هبطرق يلأ ةيعسأ

 | يلا هنمو موي فصن ةنوشا نصح يلا بونجلا ةهج ْ
 || هنومرقةنيدم يلا ةجآاسأ نرمو البم نورشع هناشلب |
 || ةبينامث هبليبشا يلا برغلا ف هنموالبم نوعبرماو ةسح |
 || ةروك رم شيرشيلا هنومرق ةنيدم سواللبمرشع |||
 || ىلا هيليبشا ةنيدم ىرم للذكو لجحارم ثلث هنوؤذش |
 سداق ةريزج لا شيرش نمو ناترببك ناتلحرم شيرش |
 نمو لابما ةثسرطانقلا يلا شيرش نقالبمرشعانتا |

 هبليبشا نيبو لابما ةنس سداق ةريزج يلا ىطانقلا ||[
 اصيارجسملااش نمو فيرطلا يلع البم نونامث هبظرقو ْ 1

 :) || يف ادعاضصراسو بكارملا بكر هبطرق يلا هبليبشا نم || اه
 ْ ْ هناينطق ىلأ نابا لزتم فطعملا ةدارزلا احرايملارهنلا 8

 عقوم يلا لبنسوش يلا رجلا نصحيلا هروليلا هعبلقلايلا ||
 || اجرا يلا ناسرلا يداو يلا رودملا نصح يلا لابلم رهن ||
 ارهزلا ةنيدم يلا هبطرق ةنيدم نمو هبطرق يلا مماصأت ْ
 هبطرق نمو ماي ةبنامت هيرملا ىلآ هبطرق نمو لابما ةسج ْ

 | قيم صيام هقلامتىلا فطر خمر اليس نوفا هنلببشا ا ||
 ْ رفاس اهدا ارانوف لحارم عسن هلطيلطيلا هبطرق نمو 1

 أ| البم رشع دحاشلراةبقع يلا لامشلا ةهجي هبطرقنم ||
 : نوعبرما شورطبيلا مث لابم|ةنس رقبلازاد لأ انهنمو ْ

 1ْ لايما ةعبس ففاغ نصخ يلا شورطظد نضخع ننو اليم ١

 [| رقبلاراد يلآ مث هلحرنفزرماع لبج ىلا فئاغ ةعلق نمو ا

 : مع أ هطان عاملا هبطرق نمو حابرم ةعلق يلا مث هلحرم ْ



 ةيكادنب

 نساجابلا ةيرق 1 طوس كنا كذوالبم ١

 ايبا ري نما ةنيفانق دردق تناغم لاهم ةيومعللا 15 1

 صح أ يلا ساجتبلا ةيرق نرمو هيالدو هجرب يلارجلا يف ْ

 هبؤرانلا دبقول عونصم هراّاب ينبم جرب هبلعو نوجا |||
 فرطلا اذه نمو 00 سويح هج ووك .

 ةيرقيلا هنمو اليم نورشعو نانثا ةربفنلا يسرم يلا ١

 ةيرقملا ةرذع نمو البم رشع انثا رحبلا يلع هرذع |
 انثا جورفلا يسرميلا اهنمو البم نورشع هناسبلب |

 ةيرق يلا هنمو ربغص ضو اك يسرم ىهو البم رشع
 رشع انثا هبنايولش ع !ابما نم هترلوب :

 اهلقانرعل للزلا ىف يكتارتانوداف . يبس لابما ةينامت

 فاش ير يلا رضوا لف مكتمل نموالبم نوعبرمأ ْ

 اخذي ةيزبو قب ةيصق لإ ايهنمو ايم ثمابنا رصلاهتللف ٍ

 اهلوربصلا ةيرق لا شلب ةيرم نمو البمرشعانثا

 ةيربق فرط ندو لابما ةعبسرحبلا يف لخ دي فرط
 هنابلزب نمو لابما ةعبس هنابلزب ةيرق يلا هرجصلا ||
 رسكصذ يلا نالا عجرنتلو لابما ةبنامث هقلام ةنيدميلا |

 هطانرغأ يلا ةنيدم نم فيرطلانلوقنف ةيرملا ةنيدم َ

 هناج ةنيدم يلا ةيرملا نم جرش كاذذ دارا نمي هرجبلا :

 ةروهشملا ةنيدملا تناك هنا ةنيدمو لابما ةتسا|

 تبرخو ترسهف ةيرملا يلا اهلها لقتنان ةيرملا لبق ||

 اهنم لاببما سعب ةنابحي عمو هناج |

 كدي

210 

 هك يرق



5529 

 |١ © هيلابلاو + هقتشاو © هذوكناةريزجو 5 هينائرطلا

 : باتكاو © ةرسونو ه3 همطبلمو © بهارلاةريزجو
 || هيلحاسلا دالبلا اماو  هطلاسو © هنوكو © ةشومنو
 || .:جشنوبرعاو 2 :>نرجو © هنولشرباهنؤربلاب هلصتملا

 || هينوكشع دالب نم هذه لكو .+ هنوشقرقو : هنوبرمأو ||
  هصاملاو ةويرممةيرمولق دالب نمزج ذهيقرشؤو
 || اهوركاذ نكت اهو 7 ىيهف تنشو © هبرتاو + سجربو
 يلا هقرونم ةريزج ىرم نا لوقنف يلاعت هللا لوح

 ةعبرما هبنادرس يلا اهنمو ير هنولشرب لخاس
 لابجلا ةربثكر صقلا ةرببك ةريزجع هيذادرسو اقرشراخ

 هنام اهضرعو البم نونامثو ناتياس اهل وطو هابملا ةلبلق
 نمرام اهلوطو قرشملا يلا برغملا نماهضرعو البمونامتو
 || ن>م ثلث اهيذو فيرشت لبلق عم لاهشلا ىلا بونجلا
 هن>مورماع ةنيدم يواهب ىنج يليامم يو ةنطبقلا اهنم

 هقسرق ةريزج يلاز اجلا سار يو هدلاق ةنيدم اسهذمو |
 ةريزج لهاو هبلبدتشق يمدست هنلاثلا اهتنيدمو

 || ةريزج- يفو نوربر بتم هقرافا مور لصالا يف هبنادرس |[
 || يلا ةضفلا جرحت اهنمو ه>بجلا هضفلا نداعم هبنادرس
 || هتسرق ةريرجو هبنادرس نيبو مورلا نم دالب رجثك

 || يبو نارا اهل هقسرق ةريزجو البم نورشع هاوطزاخم |||

 || اهو هنارط ةبمجعلاب يمسي يذلا رحبلا اهبقرش ناوجأ
 اهلوطو يرغلا يفاهنم قوةرماع ةطسوتم هنسح ةنيدم

 | ندوالبم نورشعو ةعبساهضرعو البم نوسكو ةيام
 | اهنببو هبلا ةريزج مورلا ضرارواج“ يلاريازجلا ||

 ا يام يلع اصهرود طبخحو يرخ هقسرق ةريزج نابت د

22118 



5 

 تحلف نم هب عطقي لبج هبلعو هنيداك نصح ىفو |||
 هطسبب لصتي لبجلا اذهو عاصقلا هنم طرخت يذلا ||
 شأ يداو أ ةنمو نانلدرم نص كلا !ذهو ناب نيبو 0

 نشأ يدأو ئمو نا_ةلحرم هطانرغا ىلأ هئمو ناتلدرم ْ

 يلاهطانغا نمو البم نوعبرما هطانرغا يلا اهركذ مدنقنملا ْ
 يلا هطانرغا نمو البم نوعب مارجلا ىلع بكتملا ةنيدم ظ

 نموالبم نورشعو ةسنير هنلا ةيرج عم هشول ةنيدم |
 بكنملا نمور حبلا ف لبم ةياس ةيرملا ةنيدم يلا بكنملا

 ْ 2 هبطرق يلا هقلام نرمو البم نونامت هقلام ةنيدم يلا ْ

 هطانرغا يلا اضيا هقلام نمو مايا ةعبرما لامثلا ةهج ||
 دل لبم ةيامارضخلا ةريرجلا يلا هقلام نمو البم نونامث ]
 يفهليزرميلا هقلام نمو لحارم سج هيلببشا يلا هقلام |

 هبطرقو هقلام نيبامام او البم:نوعيرعا هريزسجلا فير 8 :

 اهنف يساونلا ككترضاوح ي يلا هرماعلا نوصحلا نم ||
 هسجخدقلام نيب ءامهنبب ى جوربقتناو 2 هنودشرا ةنيدم ||
 || اهبليىالبمرشعةبنامث هغبب ةنيدنميلا هنموالبم نوثلثو ||
 ةلحزم .امهنبب نقاذبغلاب ىمسملا نصحلا قرشملا ةهجيف ||
 هنمو هفيفخ .ةلعحرم  نابج يلا قاذيغلا نمو هفيفخ :

 يلأ هنابب نصح ,نردهو هربغدص ةلحرم هنادب نصح يلا ٍ

 نوعيزما هبطرق ةنيدم يلا هنمو ةفبرغخ ةلحرمةربق |
 نمو هناسبلا ةنيدم برغو بونج نيي هب لصتي البم |
 هذه يىليو اليم  :روعبا هبطرق ةنيدم ىلا هناسبلا :

 يالب نصح نيو كرتنم نصححو هيالب نصح نودصخلا |!
 || نصح نم برقلابو البم نورشع هبطرق ةنيدم يلا |!

 هع اس ل

 ودة موجم
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 ضرارب نم هريزجلا هذه يلارب برقاو ينرماهب سبلوام |||
 ةريزجم اماو البم نوعبرمأ امهنببو هبتنمرب ةيرمولق ْ
 رببك لبج اهبفو هرببكاب تسبل ةريزج ناكربلا |
 رتفنام لبلقو ههظعران نيب احالا .ضعب يف هنمدقتت ا
 || عميو ه>قوم ةراجاب تفذقرانلا هذه تجاهاذاو ||
 ١١ >عروهاماة>بعب نم عمسي اهيودو هل عاتري توص اهل |

 أ برقا نويو اهتببو هيريزعم ةريزجلا هذه يفو فصاق
 ||| ةهج ىناهنمو البمر شع ةسي هرا>ند يو ةبلقص نمرب |
 ٠ْ رعت ةربزج عورجبل ةريزج لامثلا يلا لبم عم برغملا ْ

 4. 1 ةردزجعو ري زمصلا خه نيبو نصحاهبوى تاتوالا ضعبيف |

 || نمو ردغص يسرمو بطحوام اهبو لابما ةعبرمأ ناكربلا |

 1 5 0 يلار يبل ةريزدج نردهو اهب يسرمالو هربغص ةريزج يو آ

 6 ||| ةرماءرجخ يو ةلبقلاروبدي لابما ةرشعهدوكبف ةريزج |
 |١ هذوكرأ ةريزج يلا هذوكيف ةردرجح نيبو يسرماهب سيبلو |

 ْ قرشلاو بونذلا نيب ةذولرا نم هذوكيفو لابما ةرشع |

 1 نمو جرتحاهاسرمو تاغنتسم ةربعصةرد زج يو انولش

 ا ىاسبم اهبو.البم :نوعبرا هقنشا ةريزج 9 هذوكرأ ||[

 || مرلي ةنيدم نم نيرقلب لباقت يو يئاوشلا حارتسمو |
 || ةريزج- نم بونجلا فو البم نوعبرما امهنببو هبلقص |
 || اهقرشو اهب ىنج- ةهجس نم اهيفو بهارلا ةريزج هقتشا ||

 || امرابا اهبفو حارتسم اهبفو بكارملا اهب يسرت سارم
 |١ لاهثلابو البم رشع ةس# امهنببو شبارطا قوف يو |
 ْ سيلو هسبابلا ىمست هردغيص ةريزج بهاأرلا ةريزج- نم ئ

 || ةني>دم هبلقص ةريرج نماهبلارب برقاو يسرم الواماهب



 يووم
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 || البم توست نابجوو هطانرغا نيبو لبم ةيام يو لخارم أ
 ١١ ةيحاطنا ثبح هرشعاو برمغلا نم هو>ب4 سل دنالا ْش

 || ةفلتح# هضو عاساف يرخ نوثلثو ةنسامهنببام ةفاسمو ْ

 |١ همزملا يرشالا ةغضلا نماهلباقي هقلام ةنيدم ناككذو |

 هببطلا ميرلاب موي يرح رحجلا ضرع امهنبيو سيدانرو
 || نينه يرخالا ةغضلا نماهي اوي هيرملا كخكيدل>تعملا ||

 || هبناد ةنيدم اضيا لاذكو نايرح امهنبب رعجلا ضرعو

 ثلن امهنببو سند ةنيدم يرخالا ةغضلا نم اهلباقي
 يتلا يو هياجب يلا هنولشرب ةنيدم نم كذكو راح

 ْ رجلا ضرع يفراسحت ةعبرما برغلا ةىودع نم اهلباقت

 ما|| هنسح ةريزجاهناف هسدايةةريزجاماولبمةياميرجملاو ||

 “||| يرش ينو يرن امهنببو ةيناد ةنيدم اهيلارد برقاو أ!

 ||| قرشلابو يرحم امهنببو هقروبم ةريزبج هساب ةريزج ||

 ||| هنولشرب ةنيدم لباقت هقرونم ةريزج اضيااهنم |

 | راح ةعب ما هبنادرسةريزجي ا هقرونم نمويرحامهنببو |||

 !| نم ةعطق نمضت عبارلا ملق الا نم ياثلازجلا ذه نا |||

 لوقنف هروغمو هروعم ريازج لج هبفو ياشلار خبلا |||
 ||| © هينادرس ةريزج- سابك ريازجلا نم زجلا اذه يف نأ ْ

 ||| ريازجلا نم هبفو © ةبلقص ةريزجو  هقسرق ةريزجو |
 | تولج:رقساو © هشونايو © هبلام ةريزج لثمر اغصلا ||
 || © جبل ةريرجو © ناوربلا ةريزج مث © ناكرجلا لبجو ||
 | ةردزجو 8 راجلاما ةريزجو © همدند ةريزجو |

 هاهنا اجا
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 || هبلقص نا لوقنف هبلقص ةريزج ركذن نااذه غب
 باتا ذه تي مان >نع هريزسجلا هذه يفو نامزلا ة>يرف
 أ نذ لواف ادلب نوثلثو حلب ةيامر اجي .اهناطلسل

 | ىلع يبو اهب ةقدحم لابجملاو يرغلا بناجلا فرحبلا
 | لقشي طسو الا طامسلان ةطمسا ةثلت يلع هتاذ وهو || أأ| موهشملا ي دقلا رصقلاوهرصقلاف ضي رمو ريصق نيمسق
 اماوروصق اضيا امهبف نابقابلا ناط امسلاوروصق يلع
 || اهتاهج عب نم هنيدملاب قدح يرخآ ةنيدف ضبرلا
 ناك اهب يلا هصل اخلاب ةامسملا هه جقلا ةنيدملا هبو
 || رحبلا بابو نيؤسملا مايا ف هصاخلاو ناطلسلا نكس
 !| ةنيدم تاهج عبجب هابملاو اشنالل ي يلا ةع انصلارادو
 || جماخب و ةقف >تم ةيرماج اهنوبعو ةقرتح ةبلقص
 رهن وهو سابع رهناهنم هببىنججلا ةهجلا نم ضبرلا

 || اهبلعو تاجلا لجا نم ناتبرماقتم نانتجهبوةمرث
 | نرعي لحم يرغلا اهبن اجو نامزلا ميدق ناينب
 ||| رشع ينثا يدع اهنمو هعيدبلا هزانملا نموهو ةعببرتلاب
 || ةرصحيلا داقروب ىرصح نمو داقروب نصح البم |

 |١ يدولغشملا هرصصلاهخه نمو البم رشعانثاريرلا
 يىلعرجبلا نمو هلحرم ةغوط نصح ىلأ هنمو هلحرم

 || يسرتو هنم فقدسويدوصقم يسرم اسهلوالبم رشعانثا ||
 أ[| مو فصنو لبمودع نصحلا نيبو هنببو هبنغسلا ||



 || هبلا نمو شببل اتا نم يو ليم ةيام لكشلا نم هبلع |
 || هس قرشملاو لامشلا ةهج نم هسوناب ةريزج يلا |!
 || ةبلاخ يو البم نوثلث اهرود هشونابو البم نورشعو ||
 || يداو يلااهنمو البمر شع ةثلث هرمرجق ةريزج يلا اهنمو ||

 | هزدق ةريرجيلا ةرهردق سوالبم نوثلثو ةعبرما شيب ||
 || لها نم موق اهن اكسو هروعم ةريزج هذه هزقواقرش |

 ١ هند ملا طسو فو دطسوتم ةنيدبم أهلو يسارملاب فلم

 || ضرا نم تنرس ةريزجو هريزجملا هذه نايبؤاس ةراوخ

 ْ ريزدجلا خه نيبىالبم نوقلث لبان نيب ىاهنيب ىاهيقرش

 || برقت يو هرجبكاب ثسبل ةريزج يوالبم نوتس هلكشو ||
 || نم موق هريزجلا هذه ينو هبلحاسلا لبان ةنيدم نم

 || نيبو اهنيبوروبم ةلكش هريرخخ لاقيوروبم يمست |

 ||| ةريرج يلا ةلكش ةريزرج نمو البم نوثلث لبان |
 || ةعانصرادو هروفحن ةنيدم اهبفوالبم نوسغ هرت تنب
 اذه مامارغا يف ةروفخ اهنمو راف ةعوطقم اهشينالل

 نيثلث يلعو البم نورشع هرثثنب يلا هطبغ ةنيدم |
 1 مسأ نانريزج بونجو بر نيد هرتتنب نم البم |||

 (([[  نمو ناترماءاجمو هسنوي يرخالاو هسنوتاهمادحا |||

 || بونجو قرش نيب ىلد رتسا ةريزج يلا هزنق ةريزج (١
 || ةريزج- هريزمجلا :خهو فلم نيب سبلو هيلقص ىيامم |[|

 ا قرشلا نيب ةريزج ولج رتساو طقف هرفق ربغ يرشحأ ؛

 || نوبع اهبف ةريزج يو ناكربلا ةريرج نملامشلاف |||



 || رتبلا نم ينو هلحزم ينتبل نصخ يلا هبناطقةنيدم نمو
 | اهبلا بوسنملارهنلا ةغض يلع اهعضوم ى لابمأ ةتسيلع
 |١ نماهيد>ي نيب طحن يتحاهق اسواب بكارملا هبف حعصتو
 || هسوقرسيلا اهنموا>ج ةعساو ضرا اهببرغب و أاهبقرش
 || قدح وهو رحبلا لحاس يلع يو :هرببك ةلحرم
 || اهنعجورخلاو اهبلا لوخ حلاو اهتاهج عب: ريا داهب
 || ينامهلثم سبل نابسرم اهب واهل امثيوهو >حاو باب يلع
 || اهيونجوفورخالا نيمكاامجد حا نادلبلا عب,

 ا نم عبنت يدوبللا ةراوف اهيواهلامشي وهورهشا رخالاو |
 || سطون يلا هسوقرس نرمورحكللا ةبشاح يلع فرج
 || يلا سطون نمو لابما ةبئامث يعرحبلا نم يو هلحرم
 |١ هلكوهو هلحرم قرشلا هدجولا اذه نم ةريزجلا فرط
 سطون نرمو صلاوبلا يسرمب فنرطلا اذه يمسي ىالخ
 || نم يو لبج ىلع ا يف ةعلق يو هلحرم هلكش يلار بل | يلع

 || نيعب هفورغملا نيعلا اهبو لابما ةثلث نم رح يلعرحبلا |
 || تاولصلا تاقوا ييرج اهنااهرما بي نمو تاقوالا

 || رشع ةثلث صوغر يلا هلكش نمو كذرجغ يف فجتو |
 |١ لابما ةعبس رحبلا نيبو اسهنببو هعبنم ةعلق يو البم ||

 || هبقرشلا اهتيجب اهنم يرج« اهبلا بوسنملا اهرهنو
 || بكارملاو نسح يسرمرحبلا يف هبصم حنع يداولا اهبو
 || ناتلحرم هربشب يلا ساهنمو غرغتو فسوت هبو هلخدت
 || رجلا نيبو اهنبيو البم نوعبرماو ةسجامجبو ناتفيفخ
 ْ ١ قو هلحءرم هدامبنل يلا هربشب نمو لابما ةعبس نمو

 |١ ىلعا ف نصح هداببنلو البم نورشعو ةسخلابم الا نم ||
 (| باب, نم الااهبلا لخ ديالو رهنلاورحبلا هب قدح رخ

 مال



 سنوت هيزاوت يو همطبلم ةريزج برغلا ةهج يف |
 سبلو البم نوثلث بهارلا ةريرجيلا اهنمو هنجاطرق |
 قرش يفو ابظلاوزعملا ناوبحلا رماهبفو يسرم اهبف |
 بصهارلا ةريزج نم اضيا يو ةرصوق ةريزج همطبلم |
 هقاشلا نيب يزاوتو لبان يزاوت يو قرشو بونج نيب |
 هبقيرفاوب يلا هرصوق نم كذكو ير امهنببورزامو |
 لحاوسورابا|اهبف هنبصح ةريزج»رصوق ةريزجو ير |

 سنيالا نع هشحوتم هيرب جئكرعماهبفو نوتي نرانناو ||
 حايرع نم نكي نومام يسرم بونجملا ةهج نماهلو |
 امهنببو ش دوغ ةريزج قرشلا نيع ف اهنمو هرجثك ||

 ةريزج يلا شدوغ سمو نوماس يسرم اهبذو لبم ةيام |
 هطلام ةريزج اهبقرش يف اهنمو هنوك يمست هربغص |

 نيبو اهنيبو نومام يسرم اهبفو هرببك ةريزج ىو ْش ظ
 البم نونامث هتنركا هل لاقي عضوم يلا هبلقص نمرب برقا

 الا بونجلاو قرشلا ةبحان يلا هذه هطلام تعب سبيلو ||

 نادو اهتيبف دشوحبنل ةريرج انمار شطي رقا ةريزج ٍ

 يسرم اهبو.ناي رح ةيدوبق ثبح هبقيرفا نمرب برقا ]

 أذهو هربثكا لبطاسالا لحو حير رع لك نم:نكي نومام ||
 ةريرج لامثلا ةهج يف اهنمو جابللا يف اهنم يسرملا |أ
 كول انما ةسجامهنمبو باتا ةريزج يمسنت ةغبطل ْ

 أرجسي لامشلا عم قرشلا يف ةشومن ىلا بانحلا ةردزج ا

 قرشلا ىف هشومن ةريزج- نم ش دوغ ةريزجوالبم نوثلث ١

 نا جامد اه ريازمجلا هذه انركذد> قو نايرخ امهتيبو ||

 بهارلا ةريزج نمو لابما ةرشع امهنبيو سينارطا |

 00 ظ ا || انبلع يقيواربتكه لل جل او ليىطترجغ نماهبفركذي |
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 ىف

 ||| ةرشع يلع دجلا نم هعلقلا هذهو هبلارفاسي يشرم هلو |[

 نموالبم ىشع انثا نينطرب يلا يون ةعلق نمو لابما
 ةعبرما يلع اهلامث يلع اهنمر كبلاو سسيلا نينطرد
 لابما ةينامث سبت رف ىلا سبيس ىرمواهوجتو ا لابما
 البمرشع انثا مرلب هامسملا يمظعلا ةنيدملا يلا اهنمو

 اماو ةهص انو معلا يلع ادلب نوثلتو ةس#ج هذخهف

 نبب هربثك يىهف هيربلا نادلبلا نم ىذ يوسام

 نوركاذاهل ندع اهو عاقصاو لاو عالقو نوصح
 نم جو ردلابا>بن ككذ لوا انصحح انصحو ةعلق ةعلق

 ةنيدملا نمنأ كذو هريزجملا ظسو نم يايرصقيلا ةنيدملا

 صارخلا يلا هنمو لابمأ ةنس قرشلا عم رجم الا لزنم يلا

 نمورجم الا يداو ىمسملا رهنلا جرخ هنمو لابمأ ةنس

 | لابما ةرشع نموستوهو هلحرم فصن ةلقج يلا نارخألا
 نم لذ لثم ةلقج ىلاربم الا لزنم نرم كذكو

 نيبو هنبب ىالبم يشع ةسجوقبن يلازارخلا نمو لابمالا
 هنارتب يلاوقين نمو ليم ةمرث يلا لزانلا ةلبسلا يداو |

 ةس# نمو وطاج يلا زارخلا نمو لايم ةعسنت

 لصتيو لابما ةعست يروط يلاوطاج نمو البم رشع

 | نيوحت امهنيبو نويلرق نصح بونججلا ةهج نم هضرا |[

 ةعسن الامث فيرطلا ةعلقو نوبلرق نيبو لابما ةنيامت ||
 كذكو هببرغ لابما ةبنامث ةيار يلا نوبلرق نمو لابما

 نوبلرق نمو ةبج رفالاسيم١ةسؤوطاجو نوبلرق نكد

 ٌْ وبين نرصد يلا هنمو لأايما ةرشع اقرشورزان. لا

 0 يلاوبون رصق نرم ىذكو اليمرشع ينذا نموحت ْ

 | ةرشع وحت ابر غوبون رصق نمو البم نورشع نوبلرق



 ْ ىلأ اهتمو اليم رشع انثا ةينوراقلا ىلأ براوقلا ةعلق :

 ههدقراتا تاذدهظع ةعلق يولابما ةرشعوكرامتنش ||
 لابما ةرشعاوصاب نصح يلاوبكراص نمو هربنكاهقاراتو |
 لامما ةثلف يزجبل يلادنمو البمرشع انثاسطقت يلاطنمو ||
 البم رشع انثا صالبم نصح يلا هنمو نسح يبزماهلو ||
 ةيجالا انهت اهج عب قدم رضلا لجاس عفو |
 يلا صالبم نمو اهبلااهنم لخ دي اهل اهثيب ه>حاو |

 يف هذه يبسم ةنيدمو ةفبفخ ةلحرم يدسم ةذيدم ْ

 هبدرخلا ةبحانلا ضلابجتو اهيفرضب ةرجزمجلا نم نكر
 لك يف هب ثدحتملا ببمعلا بجعلا اهاسرمو اهب ةقدخ

 نم يسرم ماظعلا نغسلا نم نوكياسرتكأ ن ١لآذو داليدلا ْ

 ايناوب دمع نيوالا يزعل ضامن كوبادعي هتميط ىلملاشللاا |
 | بعص هرج ى هيرولق دلب يلا هنم ربعي يذلازاجملا ْ

 / || .ءاسسبملا تقثلا اذاو: املا ىيرلا فلاخاذا .امسال ||
 ظ ٍْ 0 اكيال هنان>تءاو انقر يا وحعألاو هلخادلا ا

 عساولا ةفاسمو هللااشي نأالا امهئيب بشن نم

 ظ لابمأ 0 هنم فق بصملا ةعسو لاجمل ةرابعر مخارج

 فد ا ا جابو ماج وام جابل ىلا م ا

 .:ردؤ اضيارانلا لبج نورعملا ١ لبجلا امر برغلا ا

 ردكجلا لحاس ىلع ىولايمأ كرسي ةيناطق :ةند حلم لأ جابل ٍ

 سهنلا يسرم يدأى ةين انطق يرغب د نسحح يسر اهبو ١

 ف ةياهن لك كمسلا نم هبو اهرحجب بصيوصو مظعلا :
 هبذ اسطقو جابلو يردط ةنيدمو قوذلا نسحو مظعلا :

 هنم ةبقرشلا ةبحانلا نم هركذمدقتملارانلا لبج يسب |
 ندف



 4 فررف

 | !دبمو براقلارهن هنم برقبو اقرش لابما ةتس يرالطب ]|
 || طبخملا اهلبج نم نوبل>ق ةعلق لامش نمرهنلا اذه ||
 || لزنجزاتحف ابز فطعني مثاهبقرشب رجاهل اهثب ||
 !| لأ بوذا ةهج ىف لابجلا نيب لزني مث هبي رغ نم يدنس |

 نميداولا اذه ةيرجر !دقمو مانصالا نم ةيرقم || | قمم كلا ىلع تيفت برتتلا ىرعيقواووتجاجيلا#) |
 || يلا ةقاشلا نمو البم نوسحر حبلا يف هعقوم يلا دعبنم |
 || ةهج ىف هبرهونطالبا يداووالبم رشع ةعيسونطالبا |
 | يلا هطوذرغ نمو ارش هطوذرغ يلا ونطالبا نمو هبقرش |
 || لها هبحاون عبج نم هب ةقدحم لابجملاو الامث رجطس |
 || نمو لابما ةعسنامهنببىرداصلاو دراولا صقمرماع ||
 || لبق هركذ فباسلا هطابرق نصح يلا رجبطس لزنم ||
 || راشنملا لا تنجرج نيل كو البمرشع ةبناماذش ||
 || راشنملا نصح ىنرموالبم رشع ةبنامت لامثو قرش نيب |

 || انثا تنكركيلا عاطقلا نمولابما ةرشعابونج عاطقلايلا |

 || البم نورشعونطالبا يلا عاطقلا نموايرغالبم شع
 | اهنم يو البم رشعانثاوراق يلا تنكرك نموالامهش |

 |١ الب مرشع دا هقوباسلا يلا اضيار اشنملا نم لا خكو

 | نيب اسنلا ةعلق يلا هقوب اسلا نمو قرشو بونج نيب ||
 || ىلعو اهنم قرشلا قوالبم نورشعو حا لامثو قرش ||

 || ةبنامت ناكحم يلا الامث يايرصق نمو البم يشع ةبن امث يناير |
 |(| نيب البم شع ةسخك 22 رصقيلا ناكحم نمو البم يشع |

 ||| البمرشع انثا اقرش هقوب اسلا يلا وراق نم لكذكو ارش



 | لجو دبلا بكارمارفاسست ينرم اهيو اهل امثب دتحاو ||
 : يو هلدحرم تنكرك يلا هذامبنل نمو ةغم قاسوالا ا

 'ّ هلحرم ةقاشملا لا تنتكرك نمو البم نورشعو ةسؤ :

 || يلع حلب ةقاشلاو اليم نورشعو ةسع يو رعلا يلع

 ةعلق يلا تنكرك ةعلق رم لك خص ورجل ا لح أس

 ْ ناتلحرمرزاميلا ةقاشلا , نمو هربابك ةلحرم طولبلا

 || يلع مانص الاب نرعيرببك لحر امهنبب و ناتفيغخ

 نونا يداوب نورعم ا يداولا اهروس لصاب ىركولا

 أ رزام نرمو براوقلا هبف يشتو بكا ارطأ هنم فسوت

 || شنبارطا يلا اهنمو البم رشع ةبنامث ىلع يسرم يلا
 ٠ ةهدق ةني حم شنبأ ارطو البمنورشعو ةئلثهو هلحرم

 ظ اهتاهجعبج نماهب قدح ر حبلا ورجبلا لحاس ىلع هبلزا

 ١ اهاسرمواهبقرش باب يلع هرطنق يلع اهبلا كلسيامناو

 1 رت رض نكاس نرشوهو انينهيخوفسملا ينامهججلاب

 ْ اهبرقبو اونالا عب د ةنمأ نغسلار تكا هب يشن

 ا ةريزجو © ةسب ابلا ةريزجو # بهارلا ةريزج

 ْ راباو يبرم ريارجما ذه نمت >حاو لكلو # ةمطبلم

 || نقلا يلاء ةورخلا ملاصق اوتو رع لابما ةرشع
 داش ةنيصد ةعلش طار اليم نو رشع ةدحا ىلآ كفدم

 ١ ىلع اهل اهثبرحبلاو عالقلا نسححا نم ةروح ذم

 || فرعي نصح هبلع ينب يسرم اهلواهردحتوا لابما ةثلث |
 ||| نم يو هبلع ةعجارو هب ةرام بكارملاو جرمادملاب

 || لابما ةعبراوستر خجلا نيبو هنببو لابما ةرشع يون
 ل 5
 ك7
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 ا يئنبنل نيبو بيرغت عم البم يشع انثا ينئبنل و هغراتنب
 اليم نو ىيشعو ةعبرما. بونج عم ابرغ نانبم ةعلقو

 ١ يلا ىانبم نم ىأب ىنجح البم رشع ةعبرما يدرب ىأنبم ند
 1 ةعلق يلا نانيم نمو ابرغ لابمأ ةرشع هي مازنخملا ةعلق

 ١١ ليلخ احام لزتمو ىانبم نيبو الاهش لابما ةثلثراغلا
 طيركوي يداو ىيهسيوى هنم جرت اهرهن و لأايبما ةعسن ظ

 لابما ةعسن هيرمازنخلا ةعلقو لبلخ يا لزنم نيبو ||
 نور ى ةعبرعأ يفابرصقوى لبلخ لزام كدي 0

 ا ةينامتربكب يلا اققحح قرشلا ةهج ىف ىانيم نرمو الب

 ٍْ الامن ىتيل دابحبو نمو لبجلا فيرط ع

 ةعدسأب .ىانوحد اةفايش يأ يلاروهحب نمى اليم نورشع

 ١١١١ اليم نورشع ابونج هسطالبا يلا يايرصق نمو لابما
 |١ جرد و الاهث لابما ةعست يلو >نا يلا هسطالبا نمو[

 1 يدأو عم عمجا و اترشم رهفولبنر يدأو يليذب نم

 ظ ا نام دعو اعم نارهف هركذ مدقتملا طيركرب

 ١١ نييداولا عجم نم ل ابمأ ةبذامت يهب نيطلا يدأو 27

 بدو حاج نعد جوكر 6 ١

 2101 لا

 رمل 4و نر 0/0 نيك ذات هيدر نتج

 10و ع تاور 5-2

 ف بيدا ا أ الا خه رجصتف نيم

 | برغ نيبالبمرشع ةسج يناير صقو يلودنا نيبورحجلا
 ١ نموحت ليلخ اعام نيبو يلو>نا نيب للذكو لامثو

 ا سب أنط يلا لامثلا عم يفآب رصق .نرمو لايما ةرشع

 ا افلم لياج عاملات ةوجس ىو لاسم ةرشع

 : 0 يلع ب ل سل زم هاو ظ
 ا | نيراببأ حس ةيساطسب لا نمو لابس ةتسونرطب |[



 ْ هركذ مدقنملاوبوب رصق ىلأ عجرنو هيجرذأ لابما ةثلث | ع

 || يلا رهفريزعوهو ونطالبارهن هنم جرخي هنا لوقنف || ذهب

 أ| نكذكو لابما هرشع ةيار يلا ورزب نم كذكو لابما |!
 || وب ونرصقو الاهشور زدف لابماةبن امث ةيار يلا نوبلرق نم ||
 || نوبلرق نم لكذكواب ىنج ةياروابرزع نوبلرقو اقرش |
 ١١ يرالطب نمو ةبضرفا لابما ةعبرما ابونج يرالطب يلا ||
 ١١ كذكو لابما ةرشع اهركذ فباسلا طولبلا ةعلقيلا ْ
 ْ نم هبب خ البمرشع ةبن امث ةارملا لحر يلا يروط نم :

 | هددعبعت قوندنبدجلا دان تيبطوم يلا لحرلا اذه |

 ا قاع قرارا يلا مصل نمو هببرغ لاننا ةعصا اك ْ
 : ةنيدم يذارز امرحذ مدقنت ثفو هبجج رفأ لابيمأ :

 : لبق اهانركذ دقو مانصاالا يلارزام .رمو ةربدك ْ

 || وبونرصق نمو رسلا لأ متونطالبايلا لصتي م + ةطأ سمق | .
 ||| نوثلثونطالبايلا ةطازق نمو لابما ةرشع ةطارق يلا |||
 أ لابما ةتس نموخ رملاوونطالبا نيبو هلحرم قوالبم ||
 || ةمقلع نيبو ينرغفصنو لبم ةمقلع يلا يوا ةعلق نمو |
 |١ لبم ةّلا نصح يلا هنمو الاهث >حعاو لبم اجربمو |

 || قرشو لاهش نيبدوكثم نبارصق يلارزام نمويخرفأ |
 || ةعبرا ةعاب يلا دوكثم نبارصق نمو البم يشع ةسكي |
 || نيب يدنس لزنم يلا ةنعاب نمو لامشو قرش نيب لابما |
 || يلا ي حدس لزنم نمو البمرشع ةسني لامو قرش |
 | ىلا يدنس لزنم نمو لأيما :ةنسدوكتثم نبارصق ||
 |١ لزنم نيبو بغغو لامث نيب لابما ةعست لمرالا لحر |'
 يلاروم ةعلق نرمو لابما ةعست روم ةعلقو يدنس |!



 ا ظ
 أ|| ىنرطب نيبو قرشلا يف هبساطسب ثنسو ىنرطم يقبتو
 يداوو هبساطسب تنش نيب يقبيو لبم فصن يداولاو
 يداوو نيطلايداو رهنو يسوم رهن عمتك نالبم يموض
 رخجلا ف بصتفرحجلا نم ةبرقم يلع طيرك يداووولبنر
 لابمأ ةعسن هنارتب يلا ىقبن نم نا لوقنف نالا عجرنلو

 هبنالقس نمو لابما ةسج هبنالقسيلا هنأرتب نمو ||
 طخ وق يلا ةعلقو لابما: ةتساقرشروت يق ةعلقاللا
 سلورديلادنمو ههجافأ تالغو هقداص عرارفوذ رمأع عنام

 دنت جرش ذيل رطب حاسوب | ترمو قاس ةسعاب وج
 نصحيلا هنمولابما ةبنامث هراقم يلا هبلرطب نمو لابمأ
 هطارق يلا هكنلربسا نمو ايونج لايما ةرشع هكنلرتسا

 انثا ارش نيشقبنلا يلا هكنلر بسا نمو الجم نورشعو ةثلث ظ

 رشع انثا سنبحرط نصح يلا نيشقبنلا نمو البم يشع
 يلا برغلا ةهج- ف سنبحرط نمو قرشو لامش نيب البم
 لابما ةعسن يسبق يلا يارج نمو لابما ةبنامث تارج
 نيبابرع البم رشع ةسجساراج يلا يسبق نمو الامث
 .اضيا ساراج نمو لابما ةرشعنم ىحن هبل رطب و ساراج
 ماجا يلا ىلبساب ةقر نمو لابم١ ةعست الام ييبساب ةقرولا
 ساراج نم ككذكو ابرغ لابما ةرشع لبج سار يف لزام
 لايم عج لوز جلا مانا: نيودالجس شع ةدلخ عاجلا اه
 ةعست طارصلا ةعلق يلا ماجا نرمو بونجو برغ نيب
 رجلا يلع يذوغلج ىلا طارصلا ةعلق نمو ايز> لابما

 طارصلا ةعلق نمو شربطوق نصح امهنببو لابما ةبنامت
 يلا ليم عم ايرغالبم يشع ةسج هبلحاسلا ةمرت يلا
 فقباسلا ةعوط يلا يبساب ةقر ىرم كذكو لاهشلا

 مال
 دع حس سسعمم د |
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 رسسشع ةسه ابرغ رجطس يلا ناكحم نمو قرشو بودج ||
 ةبنامثو لبم ةياماقرش يدوقرق يلا تنكركح نموالبم |
 البم نورشعو ةعبرما يران يلا يدوقرق نمو البم يشع |

 ةطابلشو ةربشي نمو البم رشع ةس ابونج يدوقرق |!
 يلا بوق ار جحا نمو لامشلا عم اقرتش البم رشعانثا |
 نم اضيا لل خكو البم يشع يذا نموحت يفايرصق |
 ريحا نيبو اليم نورشعو ةسؤدهط ابلشولا بوقثملارخا ظ
 كلاذكو لابمأ ةعبس لامث عم ابرغ اسنلا ةعلقو بوقثملا ||

 ةيرمازنخلا ةعلق ىمسيو نونجملا نصحو ةطابلش نيب ||
 نورشعو ةسخ صوغرو ةيمازخخا نيبو لاسبما ةرشع |
 اقرشالبم رشع انثا هلكشو هروكذملا صوغر نييوالبم ||

 | ةسصوغرو هماش يا نيبوالبم رشع ةتسالامش هماش |

 ةهج يف نورشعو ةس يرد و يبتقل نيدو البم نو رشعو |
 نو رشع يرد لا صوغر نم للذكو بونجلا عم برغلا ||
 البم نو رشعو ةسخ يربو اضيا ةطابلش نيبو البم |
 سطون نيدو البم نوثلث سطونو ةماش يا نمو ٍْ
 نيب لكذكو البم نو رشع ةطلام ةهج نم رحبلاو |
 || تق ةغراتتنبو البم رشع ةعست هغراتتنبو سطون ||
 ا اهب يمهمسما اهرهنو هسوقرس ل ابج اهب تقدحأ ا

 | نكي رك ذانمد>قامك هماش يبا ةعلق نيرم جرخ ّْ

 || نيب ىالبم يشع ةعست اقرش هسوقرسو هغراتتب |
 | هغراتني



 يلا سلبىب نموالبم نورشع سلب ىِب يلا ترفد تنش ||
 ||| انثا نابلا تنم لا سليب نمو لابم١ ةسجاب ونج دملا
 | لايما ةرشع دللا يلا نابلا تنم نم للذكو البم رشع
 || يسرماهبسارم فصن نانالا يتبو ةبلقصر كذ متانهاشو
 || ةنيدملا نا لوقنف هللا لوح اهلحارمو اهلابماو يسرم
 || هقربنمو لابما ةسجري ىقنلا ىلع هقرب يلا مرلب هامسملا

 ةلاغ يلا نيطلا يسرم نمو لابما هسجت نيطلا يسرم يلا
 ةنس شبنرق يسرم لابما ةعبرعا ةريزسجلا يلا هنمو نالبم
 || لايما ةثلث شنح تح“ يذلا لبطرقلا يلا هنمو لابما

 لبط :رقلا يلا انهنمو ياسا بواك رهن بو ,هادبإل هنمو |[

 ْ قبالي حافلا فمما فيفن رام نيناطرب تمت يذلا

 : نيو لبم عمرب جرم حل اكتدل لالا ةتمزو لابس قش ياؤف

 || يذلا سارلا يلا يلع يسرم نمو البم نورشعو ةس يلع

 | سار يلا يزام نموالبم يشع انتا صزام نيبو هنبب
 | كاف قا همم دايما ةئنس سابع نيبعإلا طالبلا

 ٍْ 01 ذل يدوب نفذ يا ا هم عع ظ

 || يلا يهنلا فنا نمو لابما ةعست ىنطالبا رهن رهنلا فنا
 |١ ةعسن نيتخالايلا دابع ةشرن نمولابما ةعسن دابع ةشرد
 || تنكرك نمو لابما ةعست تنكرك يلا نيتخالا نمو لابما

 | ىلا .يوئرلا هيداو : ضعف لابمل ةقلج 0 ىلإ

 01 يوميا لايهم ملط ننرتوو ادم قل رقاعسا مابا شيل زلخا



 ب0 معمم جرح هوم يس نصب
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 كتبو تعني رونوج وب ةمعتزلاب ت8 ف رفيمل نيبو
 يسوم رهن وش ى فصنو نالبم يسوم دعدازو و ةعس ا طشن (

 ج رخو هو يأرح يداواه حا هعبرمأ ةأيم نم عمج
 نمو اضيا اهل ابج- نم يناثلا لصالاو يسبقلا لابج- نم |
 نيلبم نيلبجلا نمزبج مناف 8-2 يداو اما اهتانج 1

 تماصاب « ااا ا دح ى تيل عمق نيبو 1
 امهنم يارج ىقبد و نحاسطملا ثبح يارح تح ىلا |!
 كدامحء اى ليم هروك خللا يداولاو يارج- نإبو قرشلا يف ْ

 ل

 ا

 0 يسم صب خس ساو

 هر ا 5 رو درب را

 عقبف لابما ةبنامتولر اسر خو ني صنعلا يقتلم نيبو
 يارجر هنو نيشقينلا نيدو نيشقينلا رهن كانه هيفا
 نيبام ىلا هتلمجح يداولا لزني دانه نجت ايم

 يداولا قرش يف هنايلغ يقبنف هنايلغو تليف نتن ||

  يرغلا ف تلبف تنش يقبت و فصنو لبم هنبد و اهنيب
 روكذلا يداولا لزنيو لبم فصن يداولا نيبو اهنيب

 قونر نأ يبت ى بروةنسو وذردأ ند يربتسنر ثنا

 يف بروغنس يقبت ى لبم هنبد ى اهنبب يداولا نميقرشلا
 يداولاعم عماجي و فصنو لبم امهنبب هنم يرغلا
 0 ناكملا ف يسوم يداو يهمهسلا موكص خللا

 هلتنأ يدأىو هرلق داق سنرح رط نس لزافلا يداولا ١

 ةبنامث هروك خملار اهنالا يتتلم يلا هنبجرط نمو |||
 ىنرمو لابما ةعيرمأ ماهن الا تلم يلأ ديلف نمو لابمأ |!

 لايما ةسج هيدوالا قيلت ثيح ناكملا ىلا اضيا هلتنا

 ةط را يلا لزنتا مث ادحعاو اهلك هيدو الا عبر بصي د
 يقبتو



 ةناطب ىلا لاب. ةثلذ يسوم يداو يلا لانما ةلق عبتتلا

 م

 قينلوي 1مل ردازج يلا لابما ةثلث هنكنالا يلا لابما ةنس

 0 يداولا ىلا لاستلإ تعلد لقص لابظرك لاه
 ةسج يمصابنالا يلا لا ابمأ ةثلث ضوصغلا يلا لابسا ةعسن

 ةسجخ نيبطشا تنش ملا لابما ةرشع ةجردلا يلالابما

 ةنس يطسولا ةجردلا يلا قاينمأ'ءانمل هصايالا ىلا لايما

 ناليمهربغصلا ةجردلا يلأ المم ن ءاطلسلا نيعيلال !ايما

 ةقلث نييطشا تنشملا لاهيا هلك هغبل يارخ يلا

 لايمأ ةوعيدبب ثلثلاسيانكا ىلا نيبطشا كتنئش نمولابما

 يداو يلا اليم يشع انثا يراقلا يلا لابما ةنس ينبسم يلا

 سشارلا يلا البم ىشع انثا صالبم يلا البم ىشع انثا دوبع

 د يح رعب لح رج درا

 ىلا لابشا ةئلث ير ١>ند سأر يلا اليم نورشعو هس

 يىلح». سأر يلا لابما ةعبرعا نوجا سي ىقت عم سطقب
 يرغصلا يذوغفلجي ا لايما ةعبرما هيلاد يسرميلا نالبم

 يلا اليم نورشعو ةيقدنوراسبغاع اقامة ل1 قابلا قلن

 يلآ لانس ةنديب براوقلا ةعلق يلا البم رشع اننا ةبن ىراق

 هنمو لابما ةعبرءا بلكلا فنا يلا لايما ةنتس هغوط

 ماعرجم يلا لابما ةبنامث يذوفلج يلا نوجا ريوقت عم
 ةندس هرضاصلا يلا لابما ةعبرمارخالا فنالا يلا نالبم

 لابما ةتس همرث يلا لابم١ ةثلث يداوسلا يداو يلا لابما

 ةيرق يلا لايما ةثلث ةكبسلا يلا لابما ةئلث ةعيبرقلا يلا

 يلآ ن نالبم ريىقتلا ىلعرجمالا يداو يلا لابما ةتسرجصلا ْ
 بجو أس نجلا اذنه يف انلكت دقف لابما ةن ةنيدملا

4 



 0 رم نا لوقنف لوقلاب عجرذو الامث لابما ةرشع اهركذ ا

 || يتو البم نورشع حابنم ىلا اهركذ مدقملا سنيخرط ||

 أ لبجلا نم يلامثلا نكرلا يف حابنمو فبقدلا نارجغ ىمست ||
 أ نمو لابما ةسج نم ىدت امهنبيو رسانلا لبجب ىمسملا ||

 || البمنورشع يسوم يداوعم قيرطلاو ىنرذا يلا حابنم ||
 | يلا اهنمو لابما ةرشع حادنخلا يلا اقرش حابنم ىرمو

 : يمسي ربغص لزم اك نصحا.ههنبب ىالدم نورشعنولطسق |||

 | لبجلا نم يرحبلا نكرلا ف ةلقصم ةيرق يلا هنمو حملا |!

 (| امهنبيو لابما ةتس لحاسلا ىلع نيمربظلا ىلا اهنمو ||

 || نايلا تنش يلا حادندلا نمو البم نونامت هرخا يلا ظ

 ْش طالع يلا هبصم يلا نابلا تنم ىرمو البم نورشع

 ١١ لابما ةعبس كرام تنش ةسينكي ا هذمو لابم١ ةرشعابغ |||

 ||| ةس تندالبف يلا ىقرام ثنس نمو لاهثو برغ نيب

 || البم شع ةعبرما هبنوراقلا يلا تندالبف ىرمو لابما |[

 1 سبل او هعلقلا نيب ىلابما ةعسن براوقلا ةعلق ىلإ هنمو ئ

 || لابما ةتس هغوط يسرم يلا براوقلا ةعلق نمو ناليم ||

 || لوقنف عجيرنو البم ر شع ادثا يذوفلجلا هعوط ترمق ||

 أ ةعلق ابتردو لابما ةعسنت هطمر ةعلق يلا يبسم نم نأ :

 تنم نموابونج لابما ةعبرعا ترف تنميىلا هطمر ْ

 ١ ترفد تنم نءوالامث البم سشع ةسج صالبم يلا ترفد ||
 | هعضوم شقبمو البم ىشع ةسنم اب ىنج شقبميلا |
 1 نم لكذكو بعص فيرطاهقيرطو نيمرطو يبسم نيب ||

 1 1 || ناو لاعثو برغ نيبالبم رشع ةسهن سلبى ب يلا يراعول ١
 3 ةاسسايفنبو

 ة-ذمبصإ خييعس_وتعم



 || ةتس هيرق يو ةلباط يلا لسعلا يداو نمو لابما ةتس ||
 || سار نمو البمرشعانتا هرجفح سار يلا هلياط نمو لابما ||
 ٍ ىلا هنمو لابمأ ةئلتراج داووهو هنوقرطب ىلا هربفح- ||

 || يداو نمو يجارج ةنيدم يداولا اذه يلع ىالبم رشع ||
 || ةعبرماولبتسا نم يرجداووهو هنالا يداو يلا يبارج

 || هلخ حت داىوىهوهسالجت ايلا هنمىالبمرشع انثااحرالا ||

 رشع انثا ىنجاط يداو يلا هغموىاليمرشع ةتس بكارملا ١

 || ةيوملس نمو البمر شع انثا ةيىإس يداو يلا هنموالبم
 | هيرمام طرق يلا اهنمو هغبطل ةريزج- ىفى هلسوأيلا |

 || نمىلابم| ةتسرحجلا ىف هيئان تالقسا هبفرجبكيسرم وشو

 لوالا نابنبلا نم يبو يراوسلا ةبموللفا يلا هيرمام طرق ||
 | اردو يسرموظهو هنورطق ةنيدم يلا اهنمو لابما ةتساا))

 || وهو اليم رشع اننا هنيرتنش يداو يسرم يلبأ هنورطق ظ

 . ةعبرماهججلا ساروبلا هنموث اللا حايرلا نم نكييسرم |
 سار يلع يلا ةسينكاا يلا دعانا نمو اليم نورشعو ْ

 ||| البم نورشع هنابسر يلا اهنتموالبمرشعأنثا ةيماربا |
 || يداولا نمو ديميت عابت بكا عداملا يلا هنابسر نمو |

 | هرضحيلا اهنمو البمارشع انثا تبشور تنش يلا رببكا |
 |١ نييحتل تناك هرخصلا :ةذهو 0 رع انا نكس
 ٍْ هنكس يداو ىلا هركصلا نمو نيبدربكنالاو نيبجنرفالا :

 ||( نمواسرالل بج بكارملا هلخ >ترهن وهو لابما ةتس ا

 || نمو البمنورشعو ةعبرما هنطاربا يداوملا يداولا اذه

 || رهنيلا هنمو لابما ةتس هركأ يداو يلا هنطاربا يداو ||

-_- 



 يلا يتغلا نبارجج نمو لابما ةعست يئتغلا نبارخت |
 | ةثلث هخالملا يلا هنارسب نمو البم رشع ةبنامت هنارسب |

 ىرمو لابما ةثلث :ذاينبالا ةحالملا نمو لابما

 يلا حلالا يداولا نمو لبم حاملا يداولا يلا ةذاينبالا ْ

 ةيناسمم هربقب ىمرم يلا هنمو لابما ةبتامث قولسلا قنرش :

 نرمو اليم رشع انثا يراوسلا يداويلا هنمو لايما ٌْ

 يلاهنمو البم رشع يفذا اوقيرغا يداو يلا يراوسلا يداو ||
 لابما ةعبس يفركيلا هنمو البمرشع انثا ماجلا ةريزج ||
 | يداو نمو اليم رشع انثا صوغر يداويلاهنمو ||

 يسرم يلا هنمو لابما ةعبرما لفطلا فرج يلا صوغر |
 نالبم موشرشلاريدغ يلا هنمو لابما ةعبرما ةلكش |

 يسرم يلا هنمو لابما ةعبرعأ نم صاحلا يسرم ىلا هنمو | ري

 ةئلث ثارلكأ ةريزج يلا ةرجلا يبرم نمو لبم ةرجتلا ||
 ىلأ ك.ذسؤ لابما ةثلث صلاوبلا يسرم يلا دنمو لابما ْ

 لا نامرجلا ةريرج نمو لابما ةبنام نارا ةريزج |
 ابما ةثلث ىنسام لبطرق يلا مث لابما ةقلث حىبنرلا مرك .؛

 نمو لابما ةتس عاصقلا ةلخد يلا ىنساب لبطرق نرمو ظ

 يسرم ( ردو لابما ةنس ماجملا يسرم يلب عاصقلا ةلخد ١

 ةنس هطاقلا يلا هنمو لابماأ ةةس 18 نبأ ةلخعد ىلا ماها :

 يسرم يلا البم رشعانثا يرلتسق يداويلا هنمو لابما ||
 فنا يلا لايما ةتس ةنكنالا يلا ! لامس اديس اذا ٍْآ

 مثلابما ةنس هسوقرسيلا لابما ةبنامئريرتحلا ]
 !١ قدح يلا

 مث لابما ةعبرما ماهسم ةريزج يلا لابمأ ةتسافيرغلا ||
 5 لابما ةنس ةبيلصلا سار يلا لابما ةعبرما ىعبسكا يلا :
 يداويلا لابما ةنس نكرلا يلا لابسأ ةتس نوتيرنم يداو ١

 ييننل :



 أأ| ةنيدم يلا اهنمو رجلا رعت يلع هرجغض ةنيد>م يو ||
 1 يل اهنمو البم رشع انثا ةيرملا يف الداع ترم تزر 1

 1 نورشعو هئسب لل ةنيدم يلا هنمو لابما ةثلث ثبلس ا
 || طاحبا>ةرسولاو البم نورشعاوتنزذا ةنيدمملا اهنمو |[

 || ةهج .ىنرم لضتتو ثالثلا اهتاهج عبج نماهروسب |
 || اسهباب ىعزاتجهف لامثلانم قابداو اهلوربلاب لامشلا '

 || هيورتو سطنربا ةنيدم يلا هقدانبلا نوج عصرمبو
 || لهاو يكيمابيا را ناروتو يرام ا

 ْ ةيويايجا لاو ل يع تلا موا ةنيظنطتسقلا ا

 | ىناهنمو برغملا ةهج نم نيبقدانبلا رعب ى ماشلا دب ظ

 5" ةفض يلع يوالبم ىروعبتس تساردأ ةنيد م لارا ||

 4 م قا او قيم 0 9 1 ب يدي ةنيدم |

 . ||| ةراه“ يلا هنوليل نمو نوجا ريوقت عمالبم نورشعو |[!
 ١ ىشدي ةبمورلاب ةراج مسأو لبطرقلار ود عم لم ةيام

 ا لخاسلا عم ىتنرتب نمو البم نوعيرمأ تن >ب يلا اهنمو ا
 || م دع بلارملا هلخدت عارؤلاكربغص ميلخ ٍقرشلا ||| || بئاجملا نم اهلو البم نوعبرما ربكساف ةنيحم يلا |[
 ا راب نوثلث هسدنب ةنيدص ىلا ىبكساف» رمو فيض |!

 ْ كو .ةيام ىدعيد يلا اهنمو البم نورشع ةبلحتلا دعو ١
 1 وب هبل لو و ببطتخو يسرم اهبف هنسح ةريزج ْ ا نيه راطخاو علام نجل ةفرقجل راسا و. راجعا قيال |

 | ةريزج يو سقرق .بونج فرو برغلا عم ةوهزمججملا ا
 ا 5 0 هرماع قلي ةامراوم ليام هدام هرمبك |[



 اهنم ةبقرشلا ةهجلاف لكشلا ةثلثم هبلقص ةريزجو
 نمو ليم اتيام بنرالا ةريزج يلا يثبسم ةنيالم نم

 نوسحو لبم ةيام عبرعأ شنبارطا يلا بنرالا ةريزجع

 : شئنبارط نم ثلالا هجولاو ي:ىنجلا هدجولا ىهو البم

 | السببسم نوسنخو ناقيامو ماقلا يلا شارخلا يلا
 عبارلا ملقالا نم ثلاثلا ربل .
 : دنصحح ف نمدت عبارلا ملقالا نئم تلائلارسجملا اذهنأ

 : هيرخلاريازجلا ن:لند هبكو ياشلا رحلا نم ةعطق

 || ةريزجو © هننولغجو ةونثو # هطاقلو © سقرق
 هبل اسلا نالبلا نم اضيا نجلا اذه ىفو © تخامح

 © سحودو © هصاملاو + هبرتاو © يجف تنش هيربلو
 || 8هرطسقو © يبببلقو + سطرامو 8 يبارخو |إ

 / || + تنر دبو © هنولبلو حلو + سدنرباو 5 تنرذاو

 |١ © هيلابو : يلب ىنردأو © ةسابنو + وبكشابو 2 هراجو

 ْ انركذام ففصو يف مكتن نأ عاألا انبلع بجو ثقو

 : رتعلا اذه نأ لوقنق هللا لوح ار طق ١ رطقو ١دلب ادلب

 || راجح ةتس هضرع يبرغلا بناجلا نم ديلا ؟ةقنوو موسرملا |

 ةنيدم هذ هوبرعو ةبسور سباق يلاويرم نم كا ذورابك
 ويرمنيبو ةبلقص يلازاجلا ةغض يلع هيرمولق دالب نم
 | لكذو لابما ةعبس ةبلقص ةريزج نم يبسم ةنيدمو

 || ةغضلا فر حلار ست يلع يو نيتني حملا نيب ضاخملا ةعس ||

 || لا لحا سلا متساوي ةنيدم نموزاجملا نم ةيقرشلا
 ِْ ىلاهنمو لابماةثلذ ةرشد يل ىلا هةذم لابما ةنس ةمالف سأر ظ

 1 للستعلا يدا هرب نمو لابما ةثلثردلا ف هلطق دل



 | رببك يسرم.ىهو هطاقلا يلا هنموالبم نورشعو ةعبرما |[
 ||| يسرم مف لسع جرب ىهو هرجملا يلا هنمو البم سشع انتا
 أ عضوم ىهو لابما ةثلث نيغابصلا مف يمسي قبض

 الخ. ةيناثلا ةغفضلا لجرلا يري ةح هبفرحجلا قبضي ||
 ظ ا بفعيضألا اذفه فلخ نم لصني متاهرثكا هيلع ينخ

 (| ةنيدمو سنولب ةريزج م لصينا يلا عارذلا عستيو ||
 ْ يي لامهثلا ةهجح نرد عارذلا ١خه لحس ىلع ىتنغب ظ

 || سنوبلب ةريزج لخاد نم اهلباقيو لبج ريس يف ةنيدم
 || هبسور عطقامهنبيبو البلق قرشلا عم تنروب ةنيدم
 | رببكا ربلا ين لخاسلا يف ىتغبن عمو البم نوثلثو ةسمي
 || نوعبسو ةسخم امهنئب و هبيتسا ةنيدم عارذلا برق يلع
 || يلا سفبتسا نمو اضيا سغبتساو سببتسا يوريوالبم
 /||| ريود>ت عم سنوبلب ةريزج ضرا نم يلا تنروبةنيدم
 ||١/ مد>قرحبلا يلع عفترم لب سببتساو البم نوعست نوجا
 ' ||| يو هرماء ةرببك ةنيدك تنروب ةنيدماماو لابما ةتس
 | البم نوثلث هنببواهنبب فقبصملا يراقت رحبلا رح ىلع
 ظ . لصنت يو لبم فلااهرود انمدق اك سنووبلب ةريزجو

 | ةدنس هريزجلا لخ> م وه يذلا فيصلا من ةعسو رجلاب ْ

 || نيعابصلا نوج لخ دت اهنافراغصلا بكارملا امان لابمأ
 || لابما ةتسلارعلا يف >جتو يلخلا فرط يلا لصف ناهلا
 || زاجتالاو ليعتلا دارا نملاذهر حبلا نمهبناثلا ةغضلا لا
 || سودت يهف لآذ ىلعر دقت الفرابلا بكارملا امان

 || هذهو هريزجلا ميلا لصتخبنبحو لبم فلا هريزجلاب |
 | ةريزج هريزمجلا :ذهورابكا بكازلل اهنم >بال لاح

 || مايكا >عاوقلاو ةنيدم نيس نموحت ابسهيف هرماع ||



 | ةنس جىعملا يداولا يلا هنمو اليمرشع ةينامتزجوملا ]
 | هنمو لابما ةثلث تنراط نحاطم يداويلا هنمولابما |||

 | يرغ يف يسرم هنيدملا هذهبو لايما ةتس تنراطيلا |||
 ا ةرجسع اهل امث عم هنيدملا قرش يفو جرح هبف هنيدملا |

 ٍز اننا هنيدلا باب يىلادوعت ناىلا ةرطنقلا نم اهريودت ْ

 ظ لوطو ةربجبلاو ىجلار كلا نيب هرطنقلا» >هوالبمرشع ْ

 يلا هلبقلاروبد يليامم تنراط باب يليامت هرطنقلا هذه ]

 هذه ىفو اءارذ رشع ةسكئاهضرعو خالو ةيام ثلتربلا ظ

 | ٠:رمو ةراحلا يلا ةراعلا نم عرفت سئفانم ةرطنقلا ْ

 | ماهتلابنيترمو لبللاب نيترم موبلا فرحجلا يلا ةرعحجلا |
 (١ هرجحلا :ذه فو هيدواةئلثد هربحبلا و خهيف غرغتو ْ

 ا وذهو مقرشع يلاهماق ةرشع سن يلأ هماقن نيثلث نم ْ

 ا تاهجلا لك نم ةربحبلاو يلا ر حبلا اهب طبح< هنيدملا |||
 4١١١ تنراط ةنيدمو لامثلا يليامم حاولا هجولا الخ 8

 || رشعانثا بكارملا هبف يمرتداووهو ةروطصا يلا رشم |
 ا يسرم 211101010111111 01 ]ز ] ]0 ٍ

 ||| اليمرشع انئاراباو اسحءا هاودءو سيم لك نم نكيرجبك |
 | ردغص يسرموهو سطران يوريوسردون يسرم يلا هنمو.
 ا هنمو لابم|ةعبرمارخبلاو ه خه سر دوذ نيبو لابمأ ةثلث :

 ظ 11 هواوي اهات املا هاا تاجا ه0 جم 0
 | يىلااهنمو لابما ةنس ىلببلق يلا هجارطلا نمو اليم ||

 1 59 اليمرشع ةسخ هب خعام نيع هبف يسرصموظو يابا ْ

 || ٍيورحبلا ف لخاد لبطرق ةقبلو البمرشع ةسخ ةقبلولا :
 ' لابماةرشع هرطشان يلا هنمو ب خعامانبع يسرملا اذه

 || قو
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 ١١ ةيلاء رضولا ىلع.هلطم ةغلق اهل ةنيدم يوالبم ئنوعست
 || هنيدملا هذه نيبو شطيرقا ةريزج اسهنم بيرت ادج ||
 أ هصابلم نموالبم نوتس لاقي البم نوعبس هريزجلاو |||

 |١ ليه ر طقو لبلج + لب ىقراو البم نوعبس لحاسلا
 |١ ةنيدم يلا اهنمو البم نوعست يلبانا ةنيدم يلا هنمو

 يو لمراطو يف هنسح ةنيدم يو البم نوعست هير
 | البم نيس نمور حبلا يف لخ دي لبطرق سأر يلع

 ةدعسفر عطق دس ابن ةني ٠م ىلآ هير .:ردهو هلكشاأ

 تي خم ميش >بذو المت نوقاتواةيسو و ةياساةيلصلا لع
 لبطرق هلكشا سارو البمن وسم هلكشا سار نيب واهنبب |

 ١ || ةيام سنوبلب ضرا لخادي لبج هبف رجلا يي لخدي '

 هذهف البم نوعبرماو ةسف هبس>بن يلا ةريزجلا قبضم |
 ةرماع قاوسا تاذ ةروهشم هريزمجلا خه ىف >عاوق اهلك ||
 بكارم مهلو |ادج ةربثكف اهارقو اهعالق اماو هجاد |||
 نموهروكذ ملا ةتيسبلا هخهالا خفنمرجلا يف مهل سيلوهلاج 1

 البم نونامت شطيرقا ةريزج يلا سنوبلب ةريزج |||
 اسهبو بصخلا ةزجتك هرماء ةريزجج شطيرقا ةريزجو

 قرشملا نم اهلوط هضيرع ةليىط ةردزج يوهرماء ندم ||
 ى.راقمللارخالا اهسار يلا فبسلا سار نم برغملا يلا |
 رخالا هجولا نمو البم نوسحو لبم ةيام ثلث قرشلل ||

 وهم
 انيغش

 ترا ههنا "237 - : . 217م 7 توك: رجلا 72170617 لالا 2701 صصص |
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 |(| ةنيدمو سقرق' نيبو البم نوثلت ىنث ةريرجو سقرق
 : ص دولا مش عج تنرذا ا

 1 هذه 2 يلاريارمجلا نمو ير هنولبل يلا س قرف نم

 | هبنولفج مودو اقرش سقرق نم يو هبنولغج ههججلا |
 || يلا هبتولغج نمو هني>دم اهبو هرماع يو لبم اتيام ||
 1 اهرود ةرماع ةردزج يوالبم نوسع تحادح ةريزج 1!

 ا هظاقل ويلا وجو يسب ا

 ||| هجو لك لوط قءلكشلا ةثلثم ةريرج يوالبم نوعبرما |!
 ||| نوم كغ هراجلل نيج داق ياليمانوزشع اسينس ١

 |[| اردتك كذ ىذن 00 0 :

 عبارلا ءلقالا نم عيارلا زد
 اءأ١| نم ةعطق نمفت عيارلا بس جا محب ا :

 || ةنيامرلا ريازج نم ريازج دادعا اهبف ياشلارحبلا |(
 | لبم فلا رحكبلا اهب طبخ ةردزج سنوبلب ةريزجو | ظ

 لابمأ ةكئس هراآ> قم فبض منالار جلا يلا خفنم اهل نيبلو 1

 ١ يع ع و اعرلا حا ناكدقو :

 رجلا نم نمججملا اذه ىفو لايما ةتس قى هفاسملا اذه 1

 || ىلا ين هيرحبلا ىيازجلا رجكا نم و شطيرقاةريزج |||

 || ةريزج- نورشعو هبنامت ماغصلا ريازجا نم هبفو ياشلا ||
 الاععاهل نوغصاو نحت اهورماءاهرتكا لبهرماغهرماءنين ||

 | هبسذدن ةنيدم نم نا لوقنف هللاب نوعلاو الصف الصفو 1

 || ىلعاماو البم نوسيو ةيامانم>ق اكرجتعب ةنيدم يلا |||
 1 قايم ةتس لالا يداولا يلا ةسن>ب نسف لحاسلا

 ا رببك يسرم, ىهو ىلجلا يداولايلا تجب حقو |
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 || ةريرج مناف اضياو الببم نوثلث لامهشلا ةهج ينورال |
 ||| انثا اقرش هردنا ةريزج يلاو افلكسا ةامسملا سنوبلن ||
 || البمرشعاهئاوليدزا ةريزج يلا اقرشاهنمو اليمرشع ||

 !| البم نوثلت ابونج اضيا هبسقن ةريزج يلا اهنمو ||
 ةيوط ةردزج يو لابما ةعبرما وااق ةرجزجح يلا اهشسو ْ

 يوك ةريزج يلا ابرذ اهنمو نسحع يبرم اهلو هنسح ||
 |١ ةردرج قرشلا يف اهنمو طحواسرا اهبو اليم نورشع ١

 ||| نورشعو ةعبرما حايرللا عبج نم نكم يسرم اهلو سبت |
 || لبم ةيام سدور ةريزجو يلسبت ةريزج نيبوالبم |
 || لأ سدور نمو برقملا نوج ربلا يف لباقت سدورو ||

 | لب بم ةيام ثلث يوراح ةثلث سرب |
 عبارل أ ملم الا نم سماشل دل

 ْ ةعطق .نرمفت هاا لقال سم خالو اذهل ١ ١ ١ذهنإ

 ١ ْ ةسدورةريرجرياز#جلا نمدبفوياشلار دلا أ نم ةسماخج ا

 1 يلامثلا لحاسلا ىلع دالي ضعب وى + سردق ةردزيججو ظ

 : رصلا ر حص يهقنا تبوح ديكو نيدسللاو مورلأ دال ىم

 ُ هديقذاللا ياو ليو موون هيفاشلا اداب م 2

 || # هبرمز نيعو +2 هنذاو © هصبصملاو ي هبكاطناو
 |١ ةبلاطناو © نسانركو © سوسرقو © .سوسرطو

 || © هرجردلاو 8 ةرطابلاو 2 هثدحملا ةبلاطناو ت:ةهدتقلا

 . دالبلا نم ةبفو 2 ىلبورسأ نصخحو © <يرقملا نوجو

 01 أ نيرسنفو © ةبلس نصخو : ةبماف ةيرجلا ةيماشلا

 ا © هقرلاو + ةفناصرلاو © بلحو © لطسقلاو

 ||| © شعرمو 8 ينمو :+رسججلاو © ناورجابى هج هقفارلاو
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 || لمحاس يف يتلا دالبلا امان رجثك فلخو هيرماجن هابمو |١
 اهائركذ>قو تنروف ةنيالم اهلوافاهلخعاد نم هريزمجلا ا 1

 ||| البم نورشعو ةسج سارب ايلا تنروف ةنيدم نمو ||
  0ا هنمو البم نورشعو ةبنامت سانبطنح ىلا ساروب ىرمو

 ا ةعلق هبلعو رببك يسرمو هوالبم نوعبرما هيجان ىهرم يلآ ا

  1ا ةني حمو ةسبنكه بلع لبطرقوهو هرناب يلا اهنمو هنيصح

 هنالباةبرعا نصحيلا هزقاب سمو العم نورشعو هبنامث ||

 ||| هنالباةيرعا نموربغصرهت بص اهب ىاليم رشعانتا |
 ||| ةرالتسا نسارانهو لابما ةثس صلاقدبن نصح يلا ||
 هيدقرا يوريو هيذكرا ةنيدم. يلا صلاقدبن نرمف أ |

 || أ! اهبو عرببك هرماع ةنيذم هيذك اراو لمم ةيام ىناقلاب

 يسرم وهو ةدوربأ يسرم يلاديذك كرأ نرموطحو عالقا ا كر ْ

  || 5ظ اهلو دينوش ةنيدم ىلا هدومرما نموالبم نوشلترعبت
  0قياس هنقيرق ةنددم ى هنمو اليس شع اننا هما ٍ

 ||| هبئات ةنيدم يلا هبنورق ةنيدم «نمو البم نورشعو |
  1ةئني> م يلا هيئتام نرمو اليبم نورشع عرمأ< ةرببك قو ١

 || ةيالم نمو البم نورشعو ةعبرما رحجلا يلع ةيالم ||
 يلا رجلا فطعني هتمورحبلا يف جماخ قرطومو أ |||
 || شطيرقا ةريزج يرق فرطلا اذه نمو لامثلا ةهج ||

 جرو رع يلا لخع حي نمل هنم ماا دوو ا

 ِ اهنبيو هرجبك هرماع ةنيدم هقومذلاو البم م

ِْ 013 

 5-2 ا. ةنعتم



 هلع رف

 نرم هجرخو طبرالاب ينمسملا بولقلا اهزهن' يلع يثو
 صج هف >يربلا فيرط فق يرطلا ليام قشمد ضرا

 عسم بيرت ىو مسجذ بونجملا عم فطعني مثاهب ىنج ||
 يدورلا رجلا يف ةيديوسلا بونجب بصبف بونجلا |
 السم نورشعريزنخلا سار لبج يلا ةي>يىوسلا نرمو |

 او نمرمالا دالب لوا ىهورجبكا ريد لبجلا اذه يلعو ظ
 يلع سوسور نصح ىلا نصخلاذه نرمو ماشلا دالب 1

 نمو لابما ةرشع اوسريزنخلا سار تس يو رهن |

 يصنلا ةريزنج يلا هنمو لابما ةبنامث بقنملا نصحيلا ||
 نصح يلا !اهنمو لابما ةرشغرجملاب طاق" ةريزج يو |
 نورشعو ةسج سقرق يلا !هنموالبم رشع ةسكي نوللا ٠

 اذ نمو البم شع ةثلث سوقرق يلا هنمو.البم
 نا لوقنف عجرنو سرعق ةريزج تاعطقم رهظت نصخل

 أ|| نمو لحازم ثلث الامث هنذا يلا ةبكاطنا ةنيدم نم
 ىهو البم نوعب ماو ةسههنور حنكسا يلا ضيا ةبكاطنا |

 سانق ىلأ هنور >نكسأ نمو رجلا لحاس ىلع نصح

 ككذف هلحرم هصبصملا ل سبق نمو هفيفخ هلحرم |
 ماو البم نوعيرما هصيصملا يلا هنوردنكسا نرم |
 ىلع ناتنيدم هصيصملاوارتسمام هبمورلاب هصيصملا |'
 مورلا دالب نم جرخي ناحيج اهرهنو ناحيج رهن يغض |
 رسب ف عقبف نولملا نصح قاتسز مث هصبصملا لصي بح 1

 هبدرخب ناك سرهذ يلع يف ى هلدعرم هدرز نبغو هصبصملا ظ ظ نيبو السبمرشع اننا ىحبلاو هصبصملا نيبو موزلا |
ْ 

 م
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 ا نسأر' نذكرعو الدم نوسكو لبصم ةدام تلت كرذ لشنم ْ

 ظ ئ لاذنو كلذ 0 ان ب ام اجا ةيام فيسلا 0

 انجتلف كعك يره شطيرق١ 527 فهصتو 1

 ا 0 ١ ضيبرعو قدنخأا ضد م ةند حلم نحليا نم اهنمو ٍآ

 |١ انثا قرشملا. يلا برغلا نم اهلوطو بهذ ندعم اهبو ا

 | يلا قرشلا ف ف شطيرقا رخا نيبو مايرأ ةنس يف امويرشع
 ١١ ةبنامرلا ريازج نااضياو راح ةعبرما سربق ةريزج ||
 ١١ هبلاخ ةريزج يو هلبنرب ةريزج اهنمزجما اذه يتلا |
 ١ ابرغاهنم سنونلب ضرا نم هصالم سار نيبو اهنببو |

 || وبلوبةريزجيلاولبم ةريرج نمو اقرشولبم ةربزجو
 || لا وبلوم (ةزاقزم ىرمو لاتتما ةعيرما/رهاع ريو اقرش

 | ةريزرج نمو ةرماء يو لابما ةتساقرشرتنقلب ةريزج |
 ١| هبصح هرماع ةريزجونبو لابما ةرشعونب يلا رتنقلب || 2

 ا ةريزجعو قرشلا ةهجي اهنم برقلابو نابسرماهبو |( 5
 : ستسع انثأ هيالبتسارودو اليم نورشع امهنبج و هيالينسأ

 وو
 : ْش نورشعو ةعبرعأ ياي تنس ىلا هيالينسأ تتوق الو

 ||| البم نوسخ يلامثلا شطيرقا سار يلا اهنمو البم |
 | افلكسا سار نم سقوبلب ةريزج نم اضياو
 ||| ليم ةيامولبكشا ةريرج يلا قرشو بونج نيبارامو

 ||| نوسجم ةبلاخ يو هرصبا ةريزج يلا اوروكشا نو ||
 | نوعستو ةسكونب ةريزج يلا هرصبأ .رمو اقرش اليم

 نوثلثو ةسجوماص ةريزجملا ونح ةريزج نموالبم
 لج وا رجثك يكطصملا كلع ع هردرزججلا هخهبو البم |!

 ةردزج يلا اوما ةريزج ندءو قاقالارياس يلا اهنم
07777 
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 يلا مثشلاب يلا مث فاشخ يلا مث ةيرموعانلا يلا بلح
 ايكرصمرابد ةطساو ةقرلا يلارسود (.:ردهو رسود

 ٍْ أاهندم .ننرمو سوقني الاب ةبمورلاب يمستو هانم>ق |

 © طاشمثوو 4 جوىرسو :جاهرلاو 3 نارحو : ناورجاب |||
 © يوارلاو ةرروسم لدو ةاثوترغكدو + نبع سارو |
 نم فيرطلاو © هفاصرلاو © ةمرداو © نيببصنو |

 ىلا ةفاصرلا نمو البم نو رشعو هعبرعأ هفاصرلا ىلأ ةقرلا

 ظ لطسفلا ىلأ ةغارللا _ن:سسوالبم نورشعو ةعبرعأ ةغارلا ْ

 ةبجس نمو البم نوثلث ةبجس يلا مثالبم نوثلتو ةتس |
 | نااضيا لوقنو البم نورشعو ةعبرما يو هلحرم صخيلا ||

  لبنلا يف يتلا مابكا ةتسلا راهنالا يف بوسحلا ||
 دنهلا سجاحو ةحنسلا نارهمو# تارفلاو# هلجدلاو ||

 تارغلارهن جرح وا#ناسارخ نوحيج و: نيصلا نونغبو
 هلصتم لابج نم ةلازق ةهج نمو مورثأ دالب لخخاد نرم ||

 ل اهنمرجسي مث كيلا >تجو مورلادالب يفر متالقلاقب
 طاشمث يلا >تج مث نيليم يلع اهنم نوكي تح هبطلم ||

 نمدنج مثداد>غب يلا فارطالاو نغسلا ىانه نم لمحف
 لح اسيلا قرشلا عماليام بونجلا ةهج يفارام طاشمش ||
 ةقرلاب زانت ى ةقفارلا يلا مث ةحبسرسج يلا مثنايرحع ||

 يلااهبرغ نم ةيحمحلاب لصتيو هبقرشلا ةغضلاب هنم يو |
 يىلاروب اهلارهن بصم انهو ايسقرق ىلا ةقول اها :

 نمورابن الا يلا تبه يلا هناع يلا هيلا >لا يلا لكأس ةبححر ||
 ةفض يلع دا حغب و دادغب يلا يسبعرهن يلا لزني كانه |
 | ةيدابلارهظ عم هبحرلا نم حتمي تارفلارهن ينآبو هلجد |



 ا يت طاشمثو 2 ثدحلاو د اهرلاو © نارححو .# جورسو ُ

 || © نوسرجو : هرطب نمو ؛ روصنم نصححو © ةيطلمو ْ

 ا هذه لكو + يبلوطو 8 هرقو #روحنهبلاو © نبللاو |
 ١١ ةريزرج- نا لوقنف اهرابخا صخوننا انيلع بجي دالبلا |

 ا اموي رشع ةنس اهرادقمرطقلا ةرببك ةريدزج سرجق

 (| ىرم اهبو أاهبلا بوسنملا جازلا نداعماهبو يرقاهبو ||

 أ و ةريزمجلا بونج# ىو نوسفلا اهنم ثلت ندملا ا

 ا عيضولا ةطسوتم ىو هيسقفل ةني >م ايهنمو ةئنيذم ا

 ةرهزج نمو هينبركةني>م اسهنمو اسهنمو ةرهزمملا أ

 ا يل ين هين قوشألاب ود ةزهك هويت يابا 3

 د هبلعو ماشلار حب يفهىاهتنا ثيحىياشلا رهبلار حص وف

 ول ةغض يلع ىو سوسرطنا اهنف اهركذ م حقن دالب كانه (١

 ئ/ |( هرياد تاراج# هرماع قاوسا اهبرمدقلا ةربغص رحبلا
 ' ||| نمزاسم لبج يلءوهو بقرملا نصح يلا اهنمو ١

 ا قارنا ةيبامت شابنلب ةنيدم ىلا بقرملا نصح ىنرمو |!

 | 36 نيللي« نيم ءلابما تموز وطول ايزل ةاقو |
 || هبقذاللا يلا اهنمو لابما ةرشعرحبلا ىلع هلبج ةني>م

 ا يرق نمت اديماهلو رتل ارب يقع كو لابس ةرشع ||
 ا هيقذاللا ,ىرمو اهبيلا ه>ص اقلا براوقلاو بكارملااهب ||

 1 يلا هدابرهلا _.وومو اليم رشع ةينامت ةدايرملا نصح ىلأ ْ

 || لع ةيديوسلاو البم شع ةسك ةيديىسلا نصد- |
 1 سشع انثا رسلاو هبكاطنا نيبو ةبكاطنا ةضرف يورعجلا || ظ

 | يماعلاب يميملا ط3 ةيدحي ىسلابى  البم |



 هوت! ةموهم

 + نيسلكمو + هفوكاو :+اروسو :+رصقلاو : رضرصو |||

 | رم نباةريزجو #ح>لبو:3لصوملاوةرضخفلوةقراجسو ||
 © نإعلا سارو # نيببصنو © همرداو © >بعقربو |!
 0 نابردعو 25 ج ىرسيو © نأر خو 42 اهرلاو 5 نئيدرامو 0

 :ىنببو :© >ماو © ينبحعو © يرطب و + صاب رحعو ئ
 دحالا قوسو انابلعمو #يدبماي يدرقو ::روباسلقو ْ

 اهبيفو ةريزسجلا دالب :خهلكو :تاسرايورسلاو هنيدحلاو |

 © يار نمرسو 3 !روزلاو © راثرثلا قارععلا دالب نم ||
 : نولبحو © دادغب ىقربكعو © سنبل 3 بلعلاو

 لكو:# لبجدو اب اجرجو : ناورهنلاو احورلاو '
 4 هر كس دلا لجعل دالبو قارعلا دال نم هذه ْ

 © هرهصلاو 2 ناوربسلاو 3 نيراسرصفو نيعياخو 1

 ىتنوانيدو:#خركاو#فاروزلاو#:ةروبن >لاو:#نيسامرقو

 ي نا>ه ىد# ناهيصاو © يرلااهنف سولهبلا دالباماو |||

 : ني كرق 2 نا سامو + ق حدس اجرهم ى هج >ن ىاهن
 رهبا د2 نيىزق ميلا دالب نماهب ىج كرابملا ةنيدمو
 جي الهاووج ميدلاو © ناسليطلاو ترجبلاو © ناجترو |
 دالبلا نم هيفو © هسمطو © رجطمامو © هيرماسشو |!
 + ساجدسو# ةرزاحح ى © ةعذرب ق4 د>برب وات هبنيمرالا ٍ

 ابدكتا هن>مراطقاو ةرمأع دال 5 خش لك ىدج يوحى ا

 أرطق ارطقوادلب اهغصنو يلاعت هللا نوعب باتحلا |

 يلع لمتشتى نأ رغلاو ةلجد نيبام ي هريزجلا نأ لوقنف

 هقرلا يلا دا غب نم قيرطلا لاذ نفرضمو هعبب رايد ]

 يشع انثا نيعابسلا يلا د دادغب نم برغملا فيرط وهو

6 



 ١ يلا هب مز نبع ئم ناحج رهن نود هر >ق يف ناحياس رهنو :

 سوسرط يلا لامثلا ةهجيف هنذا نمو ناتلحرم ةيكاطنا |١

 ْ شالرا نمو اهتضرف ىظو شالرا نصح كذتو هلحرم ْ

 ' لابما ةعبرعأ ةيلاطنايلا هيقولس نمو ناموي هيقولس يلأ ْ

 || نوسجوهنلد يورحبلاف موي تابنوذشلار يازجي اهنمو ||
 | نمو لابما ةرشعرسبلا نيبو امهنبب ناتريزجا#و البم ||
  0نورشع دلوطو ةقبلغلا نوج يلأ تاينو ذشلاريازج |(
 ْ نيب ووسرص نصح هبلعو مظعرهن بصي هرخايفوالبم :
 || كانه نمو البم نوثلث هرجملا ىلا هقبلغلا نوجرخا |

 || اهلوطو بقبقلا نابمس نيلبج نيب تكارملا لخحت |
 ْ يو البم نورشعرطابلا ةنيدم يلا !اهنموالبم نورشع ْ

 | لباقيوهو يرقملا نوجرخا يلا اهنمورزدلا ىلع ةنيدم 1
 | هبسور هعطقو لبمانيام ريرقتلا يلع سدور ةريزج ||

 || يلب ىرتسا ةنيدم يلا يرقملا نوجرخا نمو البم نوعبس
 نورشعو ةياس نوسنشمت يلا اهنمور حبلا ىنعالبم نوسخا ||

 ||| ماش يلا اهنمو رحجلا يلعلطم لبج ةورذ يلع يو البم ||
 ْ ظ اليم نوس# تنروشريد ىلأ ماش نمو البم نوسح

0000100-71 
 لبم ةيام هذبا ميلا نوجا اذه هحاودلو هرورطفملا |

 نييرسنق يلا ةبكاطنا نم باخ يلع ةقرلا يلا ةبكاطنا نب ١
 بلحرهنوه فيوىقو فيوقرهن يلع يف ى الجم نوعبرمأ :

 نمو ةججالا يف صوغي مث نيرسنق يلا هةيرج ين لصي |
 يركب فكيىقرهنو اليم نورشع بلح يلا نيرسنف | 0

 نماهدحا ناقيرط ةقرلا يلا بلح نمو اسهباب لع ||
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 بيرو

 | وهو لصوملا يلع رخا فيرط هقرلا يلا اضيادادغب
 || رضحل !ةنيدم نم لالا ى رانرثلا يلا دا>غب نمرجست
 || دس اربكع يلاراثرثلا نمو تيركت لامتا نم يتلا
 ||| يلا مث لايما ةعست اسجاب يلا اردكع نمو البمرشع
 ||| يار نمرس يلا اهنمو البم نورشعو دحا هبسداقلا
 || يلا مثلابما ةنس خركا يلا عيار نمرس نمو لابما ةعست
 || يلاهنمو هرببك ةيرق يوالبمرشع ةبنامت اثبلح
 || رغص الا بازلا رهن بصي اهبو البم رشع ةسك نسلا
 ْ .:رم ى ذحو البس نوعب رمأ تيراكتو ندنلا نانو

 | ةنيدم نرمو اليم رشع انثا حرماوبلا ةنيدم يلا نسلا
 || هلجد ٍقرشب يو البم نوثلثو ةتس هني دحلا يلا نسسلا
 || لابما ةرشع ىلعو رركالا بازلارهن بصم اهبو
 ةنيدم يبو نولبج لبجملا يلي ام بازلا يلعو امراق لبج
 : هبنبسمرا جاون نم بازلا يلعو هديصخلأم ةغبطل ةلدليحح

 || اننكاعتجا اذا ناهظع نارهن نابازلاو احورلا ةني>م
 يلا هثيدحلا ةنيدم نمو ربكأو ةلجد فصنح
 ||( تيركت ةنيد>م يلا مثالبم نورشع و >حا نايمط يفد

 أ|| ىف يبو لصوملا ن>م نم تيركتو البم نورشعو >حا
 || . نمو رضحلا ةنيدم ةيرجلايف اهيازاب ىدلج >لا يرغ
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 || نم بيرقيلا هرمغبف يار نمرس داوس يلا ر هواه ضيم

 || ىنهقرلا ةنيدم يلارياسلاربسي تيردكت نو دادغب

 || عمراساش نمو لحارم عست هعببرمرايد يلع ةيرعلا
 ةنيدم لصوملاو ناتفيغفخ ناتلحرم لصوملا يلا هلجدلا
 || اهنم هرجبكروكو ههظع قبتاسر اهلو هلج >لا ي:غيلع

 لدي ا



 جت ةوهم

 || مصقلا يلا رخا ميلخمو رصرص يلا ميلخ هنم لصتيف ||
 || صوغتو ةنوكلا يلا عبار ميلخو اروس يلا رخا سيلخيو |؟

 يهف هبطلم ةنيدماماث مياطبلا يف قرفنت ناجحاخلا هذيف
 || اليم نوسيو >حا طاشمث يلا اهنمو هنصخم ةنيحم ||
 : نصح ىمدست هربغص ةنيدم ةبيطلمو طاش نكبو ||

 ١ دحا لابمالا نم يو هلحرم لطاشمش نيب نانهنبب نرويمتع

 || نوثلث ةبطلم يلاروصنم نصح نرموالبم نورشعو
 ا ةيطلميلا يذم نمو البمرشع ةسك ةوطنر ىلأ من البم ْ

 ظ مينم نمور جست مايا هثلث شعرمملا معتم لنمو ةجاس ١

 لآ خكو موي شعرم يلا ثدجلا نيبو نيموي ثدحلايلا |

 || نمو اموي بلح يلا سروق نمو نينلدرم سوق ||
 || بلح نم لكذكو مايا ةسخغ صعيلا أاضيا بلح

 نانمعنل | ةرعم ىهمتو

 عبارلا ملقالا نم سداسلازل

 || ضرا ضعبو هبنبمرا ضرا ضعبو هري زجلا ضرارثكا ||
 !| نيبام ةريزجملاو لبجلا دالب و سولهنلا دالب و ناججبرذأ ١

 (ج هقفارلاو © ةقرلا يدري نجلا ن>مو تارفلاو ةلجد ||
 © سابعلا انكسو : نابرعو © نأ ىرجابو © هقوداحلاو |!
 #هبحرلاوةابسبقرقو ةديدمحماو ترجقنتو © نادلطو |
 ةراينالاو © بارلاو + تبهو# هناعو © هملادلاو 1

 ا ”ريكرصو ئ
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 || للمال هيكغو تارغلا قايستسرقب' بضي يذلاروتانلا
 | هنسح ةنيدم يو نايرغاهنم ه هجوما

 : قيس تل روب كلل ةفض ا 520010 نوم

 : ضرابو هند حيبعلاو نايسلاقم هيئسح لاو نابلط ناب غ

 ْ لبجبو نيدرام لبج-اهنم برقلابو هلاتق براقع نيببصن

 هعبدمرابدروكوا دج ةربثك هب ىو هلانق تابح نيدرام

 # نإع سارو © >ماو © نوزاو © نيببصن اهنم

 ير اجخسو © لبو ابابغاي نت نيدرامو:# نيقراتابمو
 «نرم فيرطلاف # نيذةروطو 5 ا١ددرايو 06 ادردو

 اهنم هربغص ةني دمار دوالبمرشع ةسجار اد يلا نيبيصن
 || ةسه روب احلا يلا مث البم نورشعو جحا انونرفك يلا

 || يلا مثالبمرشع ةبن امث هكسم نصح يلا مث البم رشع
 لابما ةعست هقرلا يلا مثالبم نورشعو حا ناورجام:
 نبا رصق يلا نيببصن نم دما يلا نيبيصن نم فيرطلاو
 البم رشع ةبن ات هعرق لت يلا اليم نوثلثو هعست عراب

 يلا هلجد رهنزاج مث المم نو ريشعو دحا دنمأ ىلا

 موقو هبنبمرا ضرا نم نيقرافابمو نيتلحرم نيقرانابم
 || يلع هلجد قرش نرم يو هريزمجلا لامتانم اهنودعي أ

 || تاذ هقرلايلا حما نم فيرطلاو اهنم نينتلحرم

 ١١ نمو البمنوعبسو ةعبس طاشمث يلا >ما نرم نيملا
 || ةبن امث نايرج يلا مث البمرشع ةسخنروم لت يلا طاشمث
 || نصحويلا مثالبم رشع ةسمخ !دعمان يلا مث البمرشع
 || البمر شع اننا اهرلا يلا مثالبم نورشعو حا بالج

 ْ يلا ناردح نرمو اليمرشع انثا نارح يلااهرلا ذك يح

 مسد

 0 ه6

 اجو



 هجوم

 || يورتو دقوباخلا يلا ابسبقرق نموروباخلاب يمسملا || اهي

 | يلا رابنالا نمو البم نورشعو ةعبرما رابنالا يلا مثالبم
 ةتس تبه يلا بازلا نمو البم نورشعو دحا بازلا ||
 || ىف رسشملا >> نم تيركن يذاحت ى الدم نوثلثو ||

 نمو هلج كلا ينرغ يف يو قارعلا لاسم يف تيركتو ||
 |١ ةردرج- ف ىىالمم نورشعو 39-5 هبسوىأنلا يلا تبيه

 نورشعو >حا ةسدلا يلا اسهنمو تارفلا اهب ظبحي
 || نمو البم نورشعو دحأ تاناع يلا هب >لا نمىالدم
 يلا ةيلادلا نمو البم نورشعو >حأ ةبلا تلا يلا تاناغ

 ْ نوثلد هبق مش نماضيا تارغلا يلع قوط نب كلام ةيحعر ّْ

 اهنمو ناتلح رمروباخلا يلا تارفلا عم اهنموالبم ||
 أ بناجملاب ةنيدم ابسبقرقو ناتلحرم ابسبقرقيلا |
 | نسسايرهلا رهن اهلغسا بصيوو تارغلا نم يرشلا |!

 || لحارمرشع ىف ذخخويو هقرلا لا دادغب نم فيرطلاو ||
 || تبجو دادغب نم تجرخا ناكنا للذو اهومعنىأ ||
 أ ينانمابتم هبقرش يف ترسو تارغلا تقراف ةبسووانلا |
 : الامم نورشعو --ا دسولا يلأ ةبسووىانلا و ةيرجلا ا

 | يارذلا يلا مث البمر شع ةبنامن همبعلا يلا هسولا نرمو |
 || يداويلا مالبمرشع ةبنامت ةضرفلا يلا مالبمرشع ةبنامث |||
 ححا ابسبقرم لابج يلا مث البم رشع ةسه عابسلا ||

 || يلا مالبم ن ورشعو ةعبرما حبعسرهنيلا مثالبم ن ورشعم |

 | اذه ةلمجل البم نورشعو ةعبرما هقرلا يلا مثالبم ||
 نم والبم نوعبسو نآنثاو لبم ةيام ثلث تيرطلا ||
 3 دادغي 8
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 ظ جورسو 000 د ا مج يعن

 في رط لام نع يبو هكاوغلا ةربثكر ضم مايد ةني>م

 هلك ريزدهت رهين ليدي ارجو 10:14 ياحلو رس ودوار ا
 دعاوقلاو هروكذملا دالبلا] سىم هريزسجلا هتنمضتام ||

 نم. لوطلا يف هذان قارتعلا اماو حبياتلا ةللابو هروهشملا ْ

 ةضرعو سراف رد, من يلع نادابع حخ ىلإ تيركت دح

 || ةهضرعو ناولح يلا دادغبو هفوآلا ىلع ةيشداقلا نرم

 . يحاونو بوقوقو ببثكب رقما طساو جاون نم اضيا ||
 ا ,تيركتدح م نوكت هتافاسمو ى ىلا ةرصبلا

 يول حلا نع روان اييرقمهرشلا ايا عرمملا
 رزق. كذ لثم تيب ركن يلا اسوقم برغملا >ح يف

 منع جب بنمو 0 مو ظ

 ْ يصل ناوريشلا يلا داحغب ب لخكو لحاوم تس

 ْ واج فبما جن هراعبلا نرمو لحارم تس ْ

 ١ ةبس دانقلا الأ ناولخأ نرم ١ اتعب تمي ىلع قارعلا .

 أ يلا هئارن نهرس نم قارعلا نذرعو هلححرم ةرشع ي >دحأ

 ١ 1و سن يوب ةاوضلا ةهسمف يوك هج

 ا يا "بت ايا نمو رجارم و ناقيروخ

 ةنننفن مينا وو دع

 7 رم



 64ج نط

 رق

 | هاج هلجد قرش نم يو ههدق ةني>م يوونبل قاتشر أ

 اضي اوهو جرملا قاتسر قاتسرلا اذه يذ ايو لصوملا

٠ 0 . 

 |١ برقلا يلعو دح الا قوسب فرعت ةنيدم هبف رربكح ||

 || قاتسر >حالا قوسو يرعرفكن يبو يرعرفك ةنيدماهنم
 || !>ليدوهو !دناغ ماو ايضيا ةرج. قاس عبنكل باَيْلا ||

 | هلجدلا قرشب نارواجتم ناهظع ناقاتسر اضياامهف ||
 1 لامماو هرجبثك نم هبفروباخلا قاتسر اضيدا كخذكو |

 | اماو لابجملا يفاويوراجتس قا ررواجي وهو هعساو |

 || امهنبيو حلب ةنيد>م هلج حلا يطاش يلع لصوملا قوفو ||
 | لصوملاك هلجد يرغنم هذه حلب البم نورشعو حا |
 || نمراجتسو البم نورشعو ةعبسراجتس ةنيدم يلا اهنمو ||
 | اهبرقبو لبج حنس يف يوابرحغ ةيرجلا يفدلب ةنيدم |
 |7١ يلاوحلا م برقلاب و هعببرم ةيدوا نمداووهو يلاوحلا ||
 || البمر شع ةبنامث نموح امهنببو حبعقرب ةنيدم |
 تبعقرب نرمو البم نوثلتو ةنتس دبعقربو حلب نيبو |
 || نوم فيرطلا دارا ن رف البم نورشعو ةعبس نييدصن يلآ ْ

 د>احا دلب يلا لصوملا نرم جرح نيبيصنيلا لصوملا |

 ||| يلا متالبمر شع ةبن امث انانيعاب يلا اهنمو البس نورشعو |
 ||| اليمرشع ةبنامت همردا يلا مث البمرشع ةبنامت حيعقرب |
 || رشع انثا نيببصن يلا مثالبمرشع ةسجدسا>ن لت يلا مث ||
 || ربقلك بصخو عورز اهل اثوترنك ةنيدمو البم ||

 | >يدح كىأبش اهبلعام نيع ةيام ثلث نرمود |
 | سهن مظعم اشني هابللا هذه. 1رمو اهيف طقسي ام ظفدحت ْ

 | ىىباخلا ٍ
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 ةعبرا يازلاب نينامرق يورذو نيشامرقا يلا نوشهي ||

 || هركس تلا نمو البم نورشعو ةعبرما هركس كلا يلا امراب
 || ةعبس نيقناخ يلا اهنموالبم نورشعو دحا الولحيلا |
 || ناقيرط قرتفت نيربسرصق يلا اهنمو البم نورشعو |

 || >خايرخا فقيرطو موزضرهشيلا ماسبلا تاذاقيرط |

 | نم ماسروزضرهش دارا نرف ناولخ يلا اقرشم ||
 || يلاناركريد نمو لابما ةتس ناركريد يلا نيربسرجصق |
 || ناولح ةنيدم دارا نمو البم نوسخو هعبرما ورطرهش |
 لآخف البم رشع ةسكي ناولح يلا نير بسرعصق نم ماش ||

 نم فيرطلاو لحارم تسب ناولح يلا دا>غي نرم |
 ئ

 |١ ةسجنيادملايلا دادغب نرم هرصبلا ىلا دادغب ةنيحم |!

 || يلا طساو نمو ةلجد يرغ يلع نيادملاوالبمرشع |
 || دالبلا :ذهركذانل مدقتدقو لبم ةيام ضاوهالا خخ |

 || لقشتلابجلا نا لوقنف لاننا نالب سكذن نا نالاانل قبو ١|

 |١ ج نادم اهمظعاو هروكذم لقاعمو هروهشم ندم ىلع |

  نرغصا.دالب لجاهبو قو 2ناهبصاوت# مونيدلاو |
 © خركأو © ناضورلاو 8 تنواهنو + ناشاف لشم هذه |

 يري سانلا ضعب ناكناو ني ىزقو ةرهباو © حرملاو

 لوقنف نآ>* ركذب ككذ نم !تنبى حلي حلا دالب نم اهنا ||

 | ناولح يلا نادم نم قيرطلاو هرببكة نيدم ناد># نا ||

 نمو اليم نوعبرماو ةسجدابارتسا يلا نا>ه نم ||

 | يلا هنمورهغص داو ىهو البم رشع ةسخ نيعملا ةرطنق

 نوهو الهم نورشعو >حا صوصللا ارصق ىلإ دايارتشا

 ىنرمو نوشهييلا اهنمو اليم رشع انثا بويا يبا ةرطنق ا

 00 تحسم تاع ١



 1 البم نؤرشعو >حا ناورجابيلا مث البمرتشع انثا ارجاب ْ

 ||| يلا لصوملا نم فيرطلاو لابما ةعسنت هقرلا يلا مث مث ||
 ١١ البم نورشعو' دحا لب ةنيدم يلا لصوملا نرم جما ْ

 || يلا حلب نمو هلجدلا يف تبش ناو رجلا يف تبش نا ||
 | لبُح ةلصتنم يو البم نوتسو ةعست رم نبا ةريزج 1

 (| لبجلا ين اهعبجو © روباسلقو © نو موسامو 3 نينه ْ
 ْش موغتلا ةهج نم خماب لصتملا يدوجلا لبج هنم يذلا ||
 || هتيفسلا هبلع ترقتسا يذلا يدوجلا ىه نينج لبجو |||
 ْ رينبو ةردزرجلا بنمو 0 عوتوبخي |

 ا نيد انهي فم لو هج هلا قاع نابصبت ةلجلا ل ||
 1 ىضهو امرايز 5 1207 ىلا نييداولا طقسم _:زمو للا ظ

 8/١١١ نم هلجح>لا ف بصضيو هبنبمرا دالب نم جرس« نر ببكر هذ || ذهب
 ||| حما يلا اهنمو يربطم يلارهنلا اذه نمو اهبقرش ||
 || لحارم تلثزرم نربا ةريرج ىلناىما نرم كؤف |||
 ا رولا لت يلا حلب نجاهقلا لا تلج ةئفحص نم فيز طلاو ا

 || البم نورشعو جحا ساجتسيملا مث ابرع الدم نشع ةشخ ||
 يلع سابعلا:ةكس يلا مثالبم رشع ةسخيلابجملا نيعولا مث :

 ْ: ىوباخلا يعنيرهنلايلا مث اليم ةرورشعو حا موباخلا

 ْ البمرشع . ةينامث موباخلا ىلع نيسكام يلا متالبمرشعةسي

 نورشعو تحا موباخلاو تارغلا يلع يو ابسبقرق يلا مث 1

 ١ هقفارلاو هقرلاو لحارم عبرما هقرلاوابسبقرق نيب ىالبم 1

 1 نرع ةنيابتم ةح>حأو لكو نيتقص الملا ناتني دم ا

 | طاشمت يلا دما نم لكذكو هربثك عرذاب يرخالا: |||
 ْ البم نوعست نييبصن يلا طاشمت نمو لحارم ثلث /



 - --ك 1 ١

 ١١١ .>نواهنت لا ا اص سعب ا

 [| نادم نمو لاشتم ٠ تس وب انها حتاجم يلا نسما ا

 نوكلقو ةنس قت يلا هواس نمو البم نوعست هواس يلا اضيأ

 ١ :ةوتيحلا ىلإ نادم نمو ناغف روق كانا ْ

  8ام ب ارو ووفر لا مز هني>لا ىرمؤ البم نؤتسو ا (

 نمو لحارم عبعا لع طويلا نا وليش دعس كا خكو
 | :رمو موي ةمربش يلأ .مونيدلا ٠ تن خرا ل سودا

 [نمو لححارم ثلث ناشاف يل ناهبضا نرمو لحارم |

 ظ ناوربتشلا نمو“ :نانزرجبك ناتلحرم ناوربشلا ىلا ناولحج ظ

 لحارم ا سيو هوس نسر

 ظ نول "نم ى هلحرم نولب يلا كشا نزمو هلحرم كشا ظ

 يلع يفي هلحزم مهلا نيع يلا لما نيرو هلخرس لضاييلا ]

 | يلا زمر كوفو البم نورشعو خا ناز يانادم | ْ
 || ماركا يلا هرجزرب نمو النم نوتلثو ةئلث ذوجحزرد ١

 توغلت ناسجوب 1 جربلا نموالبم نوثلذ ١

 1 نودلتورسالا يا وم نمو البم نورشعو دحا

 ةيرق يلا ولالا ير ةقضو ا ةدياخمجل البم

 أ مج وردم 0 جسم ةيوييومتل

 نمو ناسوي ناهبصا يلا مل نزنو نانلدرم نايا يلآ مق

 ئ قضاسونمو لاخر تيب ىلا ةاينوف نونو: فينك

 5 يي 3-5
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 دادغبو دادغب رئثؤب اهن>م نرم ١دبنلو هلحزم ين

 ١ نم يرغلا بناجلا يف نيوصنملا اهانتبا هرجبكة نيالم

 هعابتاو هبلاومل اهعطتقا عياطق اهنباوج- لعجو هلجد

 1 قرشلا بناسلا ىف هركسع لعج يدهملا اهيلواجلف

 1 هتنهيالنرمخ يغلق اىتانلا لجو ةيضاول راتضم تين

 | نم موصنملا رصق قماقيدتاةليلقولام يدحهملا رصقو
 (| يلا اقرشدادغب ةراسع لصتتو هببرغلا يرخالا ةغضلا
 | لصتم داوس هفوكلأو دادغب نيبو ةنيدص اذولكو اذولك

 ْ تارغلا ندرم ماهنا اهلا قراخ هزبقمرجغ لاجعاو ||[

 ١ يرج ر صرص ةني > مهبل عو رصرصرهن دادغب يبيامناهلوا

 || لاسيما ةعست ذا غبى رصرص ةنيدم نيبو نغسلا هبف

 || رهنلا !ذه.نمو سانلا هيلع رجعي بكارم نم رسجخاهلو
 || سدرغ هواسور جيك رهن ىهو لابما ةنس امهنبب ىرشحا رهن يلا
 [[| ةرابه نبارصق ىلا سهنلا اذه رهو كلملا سهن يمهمدسي ى

 ||| ريصق نم رمت مث نافخ لحارم ثلث دادعب يلا اهنمؤ
 | هنمو تارغلا ةيحانب يبو اروس ةنيدم يلا هرببه ندا

 ١ هنم لسمافلا عقم هذولا .اوهزباسإلا مب

 ا اجب عب ادن ةوعبف ساب اهف
 ْ دادغب ةنيدم نمو ةنسلا نم تاقوايف مظع تهشم هلو

 | نمو البم رشع انثا هبقرشلا ةهجلا ف نراورهنلايلا

 اليم ..:رورشعو ةعبرمارهنلا ىلع انودر يلا ناورهنلا

 || ناورهنلا لا دادغب نم ناولخ يلا دا>غب نم قيرطلاو |||
 ا دشموالايط رشف امرابرتيخيلا ابهنمو الوم يه عادلا ظ

 ا



 || ىلع يو ةرماع ةنيدملاك هرجبك ةيرق لتلاو هلخرم لبلا |[
 |(| طيرسرهن يلع ناء>ج لبج يلا للا نمو طيرسرهن |||
 || نمو هلحرم لبجلا يلا ناء>ج ليج نومو هلحرم ||

 ْ هينيمرأ نم ساس ىلا م هلحرم ناصرم يلا د ا

 || نادونك ةربحب نم حعب يلع ةنيدم سادلسو هلحرم
 | نيبو هكمسالو ةباد اهبف سبل املا ةحلام ةربح يو أ

 |١ هذه لوطو البمرشع انا ةروحججلا هخذهو ناقرخاد ||

 |( اهضرعو بونجملاو لامشلا نيب لحارم عبرما هرجحجلا ||
 || جاوما اهبف نوكتو البم نيتسوحت هبنبمراو هغارملا نيب ||

 | عيارلا مله ا نم عباسلاء لل |
 ||١/ نماياقب نمضت عبارلا ملقالا نم عباسلاز جلا اذه نا ||(؟

 |١ هرواجللا ناسهؤق دالبو ناجوبرمذا دالبو لابجلا ضرا |
 |(| تفقيرطلاو ناسارخ دالب نم اهضعبو هرببكا ةزاغلل |
 || نم جرح ناهبصا يلا .يرلا نمر جسملا دارا نمل امهيلع ||
 : نصح اريد يلاوززد نمو هلدححرم ةزرد ةنيدم ىلا يرلا ا

 ١ يلاريدلا نصح ىنرمو اهب رماعال ةزاغم يف هلحعرم

 || هلحرم مت ةنيدم يلا خاك ةيرق نمو هزاغم خاك ةيرق |
 || هذه نمو هلحرم سوجلا ةيرقولا مق ةنيدم نمو ||
 || هيرلا نم فيرظلاو هلحرم ناشاق ةنيدم يلا هيرقلا ||

 || لا مث البمرشع اننادابا لقعم يلا ةيرلا نمروباسبن يلا
 || يلا ني>فرق نرفو البم نورشعو .ةعبرما نيدنرق |||

 ْ سريع ةينامت ناوح ىلا ةنمو اليم نورشعو كدا ةدهك 1



 | ةعبرعا هيديبرلا يلا نيشامرق نرموالبم نورشعو |||
 |إ| ةعبس ةعلقلا جرم يلا ةيديبرلا نرموالبم نورشعو |!

 نمو مونيدلا يلا نا>هت نرم فيرطلاو البم نورشعو
 || نوعبرمأو ةعبرما فبس >قام صن ىلع داب ارنسا يلا نا >مف

 ١ ةيبعص 01 رمو اليم نورشعو ةعبس هبحعح ىلا اهذمو الدم |

 نادم نم فيرطلاو البم نورشعو ةعبرما سوني دلا يلا ِ
 ! هواس ىرموالبم نوعست هوان يلا نا نم بيرل ظ

 ْ يرلا ىلا ناولح نم فيرطلاو اليم نوسمت علال
 1 ةيرق يلا ناولحم ىرم قرشلا يلا هيلا ب ١كصق | ٠

 (| ىشعانتا دابرتيرعصق يلا مثالبم شع انكا نابساو صدام |

 || رمراعشحع يلا مث البم شع ةبنامت هيحبيرلا يلا مثالبم

 | نيشامرقيلا مث البمرشع انئاورعرصق يلا مث لابم| ةعست .

 1 |١ تبناوفرسي لابما ةعست جم انهم ناحفس اسمر ابما ةعيفت
 دحا ناكدلا مث ناسارخ فيرط ديرت

 1 اليم نورزشعو

 ادا( يلا نيجلا ىلع ناك>لا نم ختشحا ناهبصاو تنواهن دارا نمي |!

 ا ريصقيإلاناكدلا نيو >انواهت لاو انكر لد مجقتملا نار داج | ظ

 تا ةيلايما ديت [ةيعلا ةيرق ىلا من البم ْ

 || يلا نادم يبو نادم يلإ مث عارو ةعبس ||
 ْ متالبمرشع انثا» هرم ىلإ ,م البم يشع ةسه تنردا ةيرق ظ

 ١ سشعانتا ةزواسالا يلا مث ةيرق يو البمرشع انثأ هزرطملا 1

 ١ ةيرق يلا داياداراد نمو اليم شع انثأ دان. أدار اديلا مث اليم ا

 ا (.:رمو ليس رشح يني ذو هللا و ىلإ عل هعصت تضاف :

 || حا يرلا يأ مث اليم نورشعو هعبس هذوكسم يلا هواس |[

 أ زم: نايصاإيلا نا> نم فيرطلاوالببم نورشعو ||

 1 نادك



 ماطسب يلا لهذ نرمو البمرشع ةبنامث لهد يلا هنبهج
 ايرماطسو نمو ايرماظسو يلا ماطسب ىرمو ةلحرم ||
 م ب سستم و عود سكر ناسا ىلإ لإ |

 عيارلا ملد إلا نم نم اثلا رمل
 نم ازج نمضفت عبارلا ملقالا نم نماثلاز جلا اذه نا |

 هعساو لاجاو ةضيرع ةبحان يو رهنلاو ناسارخ دالب

 © ناغرد يورتو شاغرداهندم ىف هرجثكن حمو ||

 © .نرروقأاشو نيشثحدراو © ةونحو © تسرارهو |

 3نيكنارقةيرقوا ندركو # ساو ناودركو © ناروبو

 بناسجلا لوطب 5كنمم تاراهلاورهنلا دووم || هيرهاطلا مزراوخ ةرامت لواو ++ ثاكو © نافحاد رمو
 مزراوخح نرف هراجي هبقرش يف سبلو نوديج نم يدرغلا أ

 هونح نمو هلحرمهونح» ةنيدم ىلا ثاك عو اهتبصق ينعا |( 8
 ثلث هبناجر#لا يلا ثاكح نرمو هلحرم ساوحيملا ||

 | يلا انيينمو نيكس زاعلا كك نما ضال دعاوسأ |
 نرمو هلحرم هبناجرمجلا يلا اهنمو هلحرم مزوروب |
 |١ يلا نروقاس نرهو اليم رشع ةسْ نروقاس يلا ةونحح ||

 || يت ندرك يلا هثبندملا نمو لابما ةعست هثيندملا |

 || هلحزم ندرك يلا سراحد نمو نيتلحرم سراحديلا |
 ||| نيكبارق ةيرقو هثبن حمو ناموي هثين حم يلا ندرك نمو ا

 || هتبن>م نوحج يلا امهيرقاوردقلا يف ناتةبرماقتم ||
 ا فلخام اماو البمرشع انثا نوحيوو هثبن حم نيدو ٍإ

 || ةنيدم يلا رهنلا يلا لما نزف ناسارخ دالب نمرهنلا ||

 || يراحخ يلا اهتلهج ةمومعمو رهنلا نم ةبرقم يع ر جرف |
 اب ا جل د تهت رج وكر عل وسوم وصعد حل تس عطع ب ١ ٠١ .ج ع يوع مس سس حج جد يم حس تشكل

 : ه1 راك 5 رص ل وح جا تكلي د < عب ااا
 ا م مم راو مسوس سوس دحام
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 | سسصبلا يف لما رهن بصي نيعلا اذه برقبورخلا ||
 || هناطسقيلا يرلانم لابجلا ةبحءانيلا يرلا نم فيرطلاو ||

 : هغارملاي ارونيدلا نم قيرطلاواليمنورشعو ةعبسهواس ||

 |١ نورشعو ةعبس ناجر ابخلا يلا سوني >لا نم لبي درا يلا مث ١

 | دحارسبسيلا هنمو البم رشع ةبنامث ماو ل تل ااهنموالبم

 || ناقلببلا_رم راس لببدرا لصق نرموالبم رسشع ةسج |

 ١١ ( نمو هبنبسرأ ضرأ نمهزربو المم شع ةبنامتهرزجيلا ْ
 || يلا مالبم نورشعو ةعبرما ةيرقهو تشاخرباشيلاهزرب ||
 || ةثلث ناقرخلا يلا هغارملا نموالبم نورشعو حا هغارملا ||

 |١ >برسيلا متالبم نورشعو ةعبسزي ربتوملا مالبم نوثلثو || وه
 تسراوخيلا مث الهمر شع اننا ناحلا متالبم نوئلث | هت

 ' || سشع ةسف يملا يلا مثالبم نوثلت رساوكيلا مث لابما ةئلث ||
 ْ لببدرا ةنيدم نم اضيا فقيرطلاو لببدرايلا متالبم ]

 || نمو هلحرم رودنس ةرطنقيلا لببدر١ نم ناجنر يلا |

 ْ مب انملايلا لبيدرا نم صاساش نمو ناتلح رم نادر ىلا ا

 || يلا وخلا نمو هلحرم صولا يلا سنانملا نمو البم نيتس |!
 || يلع ناجيز يلا انما نم لكذكو هريبك هلحرم ناجيب مذا ا
 سدح يلع نافؤم يلا لببدرأ نمو ناتلحرم طوخ ارجغ ظ

 | نم هغارملا لا موزضرهش نم فيرطلاو نامويركجلا
 || يلا هلحرم قوقيلا نار ذحع نمو نار خج يلاروضرهش

 | نم فيرطلاو ناتلحرم هغارملايلا مث هلحرمزيزن ||

 || ارم نبا ةريزج نم هبنبمرا دالب يلا رمت نبا ةريزج
 ب



 ْ .تاوادعلا >ئازم) يرمي هلميرس مدلول هايم ا

 2. ر يعل يلادبطا نرسم طاطا نيرا 0

 نالياو ساشلا اماو هلحرم ناسحاب يلا حوسن ىرمو ||
 ْ يلاروغثلا نم يو هثلث يف نيموي ةربسم اهضرعرادقف ْ

 ٌْ لايما ةثلث يلع ةهد>نع نمدنك ةنيدمو كرتلا رح ْ

 ماهنا نم هجرخكو ساشلا رهنوهو اب ]

 ّْ اهييضنتو >نارد) دوج يف كرتلا دولا ظ

 | 0 برجبو لكيم لع موحدج قعر مث تكبح ظ

 : يف نوكت ةيرب ىف يرج ناردص دح زواج اذاو باراف :

 ؟ |١ ىلع ةثيدشل ةيرغلا يلا حتجف ةيرغلا ىارتالا ةيشاحم |!

 |١ يلع مزراوخ ةراح, يف عقيب مم اهنم لايما ةثلث ْ

 ١ سيبك ايهبلا مزراوخ لدزمو ةئيدفل نم نيتلحرم ٌ

 |١ لحارم عبرمأ كنكرواو ثحرسخا نيبو لحارم |

 هلخرم نورشعو ثلث 30

 عبارلا ملقالا نم عساتلازملل |
 ١( عبارلا ملقالا نم عس انلازجلا اذه نمفت يذلا نا |
 ْ | 8 نالايدالبو © ناذور يو جلزخ نافاخ دالب نم ةعطق ْ

 ضعبو 2 ةيجهرملا ضراو © يلغسلا ناجاسرد دالبو ٍ

 ْ ثكيشخا نم فيرطلا نا لوقنف # هبكاجكلا دالب ْ

 || ثكوشكملا ثكبشخا نم غرغبلادالب نمةيطنرقيلا |
 يلا هلحرم تاشنكي لا مث هلحرنم تشنايلا مت هلحرم |

 'ء



 || سيار يلا هنمو البم رشع ةبنامث حاملا مضقلا مالبم |
 ْ نورشعو ةعبرما نانمسي ا مث البم نورشعو حاب لكلا |

 يلا مث الب نورشعو ةعبس نموج/ يلا نانمب ىموالبم 1

 || ةدارجلا يلا مثالبم نورشعو ةعبرما ناغمادلا سموق |
 : مك اع لي كر كي كما ا

 || يلا شذب نمو البم نورشعو دحا يو هلحرم |
 : نوثلتو هتس يو ليس لور ارم لأ ل هلحرم ناجروم ا

 ا نمهب يىلآ مث البم نورشعو دحا ديكشم يلآ مث البم ْ

 1 يلا مث البم رشع ةبنامث نونلا يلا مث : اليم رشع ةبنامت دابا ا

 ا رشع انئا دابارسج ا ةينامت درجاورسج ْ

 .٠ :ردهو البم زشع ةسو< دايانهذ يلا مث البم ْ
 ا يلا دايانهذ

 |١ صوباسبنو ا >نكشهب نمو اليم رشع ةبنامت >نكشهب

 | ناجرج يلا ناتسرهط نم قيرطلاو البم رشع ةسج ||
 || يبرت يلا هلبم نمو لابما ةتس هلبم يلا لما نم ١
 || نمو هلحرم هيرماس يلا يبرت نمو لابما ةعست ْ
 ٍ اهنمو هلحرم ندابا يلا مث هلجرم تسرانيلا هيرماس | (ُ

 || طابرم يلا اهنمو داباراتسا يلا اهنمو هلحرم هسطيلا |

 || هلحرم ناجرج يلا صفح طابرم نرمو هلحبرم صقحع |
 1 نم جرخاش 5 ميدلا لابج يلا لما نم فيرطلاو ظ

 | يلا اهنمو هلحرم سولاس يلا اهنمو لبان يلا لما ا

 || دنوانيدلبجيلا هيرلا نم هقيرنو هيبلشيلا يرلا نم ||
 | فلج رف سييلشو خيرت لإ >يراتيم يرو ماجام ||

 || يلا ناجرج نرم سموق يلا ناجرج نم فيرطلاو |||
 ١١ نمو دأو يلع هنسح ةيرق هنيبهجو هلحرم هنبهج



 ن ] -
 || اليمرشعانث بوش كوكملا اهنمو لابم|ةتس سايارصق ||

 غفر يزن طف

|| نم ةعطق نمضت عبارلا ملقالا نيرش اعلازجلا اذه نا ||
 

 || ىقيبجيلا اينولاس ةنب>م نمو لجحارم عبس نالاليلا ظ

 | هلحرم نوثلثو ةنس هبكاهكا دالب نمراجتب يلا نارطلا

 || نالوك ةيرق نمو البمر شع ةس ابغ نالوك ةيرق يلا م
 | نم جرخ كرب رهنو البمر شع ةسي كرب ةيرق يلا ابغ
 || نهن يف بصيو قاليا دالبب سهف بسني اهبلاو اهلبج
 1 انغ ةيرق يلا متالبمرشع ةسخ هرجشا يلا اهنم و سأشلا

 |١ يشعاننا كرج ةيرقيلا مثالبم نورشعو ةعبرما تكروب
 | انثا ثكاون يلا متالبمرشعانثا ناقاخ ةنيدميلا متالبم
 ١ ناجترب يلا مثالبم نوثلثو ةتس بابكيلا مثالبم رشع
 ||( نم فيرطلاو لفاوقلار بسب لحارم رشعودت ابلعلا

 || سواجتي مث البم نوعبرماو ةسخارصكحيلا نارطلا نم
 مخي ةعلق يلا لحارم عبرا خاترمد يلارجو لبجلا
 " ةعلق يلا م. تد نصخح دن نرمو اقرش هلحرم نورشع

 || ماجخييلا نالهزةعلق نمو لحارم عبساقرش نالهذ
 || رجعشو هطنح عرمازمو هلصتم ةرامت يف لحارم عبرما
 نموالامث مايا ةتس شوانخ يلا نالهذ هعلق نموزراو

 ١١ نم فيرظلاو ايرغ لحارم تس زالال ةنيد>م يلا شوانخ
 || الا فيرطلافن ناقيرط نالال ةنيدميلا حاترمد ةنيدم
 : عبرمأ اقرشامنولاس ةنيد>مملا حاترمد ةني>م نرم يلع

 || هنمو اقرش لحارم تسنارغب ةنيدميلا مث لحارم

 ْ لحارم تس نارغب يلاوقيبحع نموال امن لجارم عبرمأ

 عبارلا ملقاإلا نم رشاعلا مز



 || مث البم رشع ةسح ةبسوي حلا يلا مث البمر شعانتا عرس ||
 || نمو البمرشع ةبنامت درك يلا البيمرشع ةسم نسرايلا ||
 || ةسج ديقلعرصق يلا مالبمزشعانثا هبنبمرك يلا درك ||!
 ١١ يراحب نم لصتيو لابما ةتسحنقرمسيلا متالبمر شع ||
 || تزجاذا اهلواو دغضلا نضرا بونجلا عم اهبقرش نم ||
 |١ نم يو هلحرم اقرشم ةبسويدلا ىلا ترس ةينيمرك ||

 يلا.ةيسويدلا :٠ رد»و اليم نورشغو ةعبرما لانمالا

 شع ةينامث نامرز يلا اهنمو هفبفخ ةلخرم نحيترما ||
 اهنمو اليمرشع ةس همقلعر صق يلا نامرز نمو البم ||

 ةتي>ميلا دنقرهس نم قيرطظلاو لابماةتس حنقرمسيلا |
 نمؤ ناتلحرم شكةنيذم يلا حنقرمس ةنيدم نم خاب |

 تنقرهس نمو لابمأ ةتس ثكحدونك يلا اضيا حنقرمس |

 بونجو قرش نيد البم «.رورشعو دحا نكتشا يلا ||

 فيرطلاو العم نورشعو ةعبس ةيناشكا يلا اهنمو ْ

 ىتنقرصس نم سأشلاو اهنا غرفيلا مث نيمار يلا حنقرصس نم |!
 اهنمو هلخرم فصن ككذو اليمرشع انثأ ثكراب يلا |'
 يلااهنمو هلحرم يو اليمرشع ةديياج كعذ طاير ىلا ا

 1 فيرطف نيقيرطلا قرغم اهو هلحرم نيمأر ةند دم

 / دارعان ف ساسشلا دارانمل فيرطو هناغرف دارانمل ||
 | لجسم 1اياش لا نإمإر نكرابسم تاهرع قاووكشأ ||

7 

 ناو

 || ناتفيفخ ناتلحرم حنكبب يلاربرف نم نا ككذو |!
 |١ ةينامت رفعج مأ نصح يلاربرف نم جرت ناكذو |!

 || شع ةبنامت حنكبب يلا فعج ما نصح نسسوالبمرشع ||
 || البم نورشعو حا يراخب يلا حنكييب نمو اليم ||

 || يلا يراخب نف دنقرمسيلا يراخ نم فيرطلاو ||

0 0 1 
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 تي ف 3

 ا
 ا هلا يف هنم يو َح اتسنم هوب يعم ةهجف :

 8 يلا قرشملا ةهج يلا فرحي هبندملا هذه نمو بير هلا ْ

 ْش ديلا ابطااهنم لعتسي قلاعو هبعاص ةكمب هبذا ْ

 : نفاه سلاو شالو الولع ا يردي ئ

 : ( رمى ةئس نيعبرما هلعف لطبيال ىربغتيال ن اهترارم ْ

 ْ لحارم عبرعأ عماوق ةنددم لأ كلما نافاخ ةنيدم ||

 : هبدجوي ةبكاهكا رحب لحءاس عبمجو برغو بونج ناب | ٠

 0١ كيلا بأىد نم دالملا هخه قورحبلا ناحهدنعربنلا

 كتزافغلا ياس وجب زامل يتبتلا كسملا نكربثكلا يثلا |
 يبصلا ىيدنهلا 4

 سماشل ميلك »لأ مرو لوالا رد

 نم ةعطق نمصدت سماخلا ملقالا نم لوالازجملا اذه نأ ظ

 20 بس ضعبو ةيقبافسالاب د تمل ةيدالاسلال#

 فا اقم ويح 7010 ْ

 دالب نم هبفو  هلباو © ةروهيو © هقنجشو :ناترسو |
 © هرحابو © شعربو © هيرموبلو © هبب ىقش هبقبلج

 © هن ىلبنب و © هسرل تنبو : هلبطسفو :5 يوركلو |
 ©# هنابلج تنسو © هبلبدو © هيرمام تنسو |

 ©: سوطبلش تنسو © مدربا تنسو © رطبب تنشو ||

 + ىل ىس لكبه دالب (:رم هبفو : هنودب و © هرببل و دو ٠



 || لوح يلا هلحرم لبا هلحرم تكركيلاهلح رم دنكوب ||
 ناقاخ ةنيدم يلا لوح ةيريق نمو لحارم ثلث |!
 || ةنيدميلا انافارطا ةنيدم نمو البم نوثلثو ةثلث جلزرخ ||
 || يف لحارم رشع هبكاهكا ندم نم ةنيدم لوا هبطنرق ||
 || نورشعو عبرا هبكاهكا لكم ةنيدم يلا اهنمو هراغم ||

 || نمو قرشملا يلا برغملا نم هلك فقيرطلا اذهو هلحرم |
 || اتاقارطا نمو مايا ةعبس ناوخاب يلا ةبطنرق ةني>م |
 || يفسلا دارا نمو ابونج لحارم ثلث ناوخاب يلا |
 || يلاوا سوراش يلاوا ةبطنرق يلاوا ناغاغ يلا املا يفاضيا |

 || بكارملا اهبو ةأرهد ةيرق يلاراجنب نمراسايرمومد |
 ْ جردخ فدصتو موي امهنبب و هربحجلا ةكيص يلع ىو دلاجلا |

 || دبقعلا نم لزنت مث لزنملا اهبو هبقعلا سار يلار اجب نم ||
 || يلارجسملاش نرف بئارملا يف بكرتف ةارهد ةيرقملا |( وكب

 || عفادملاب لحارم تس ةرجحجلا لوط يفراس ةبطنرق |
 || تعطق عالقلاب ةبسور عطق ناوالح اسماهبف ينملاو |!
 || عطق يافاغ ةنيدم دارا نم كذكوراجحم ةثلت يف |!
 || ةنيدماش نمو ةببطلا ميرلاب ةلبلو موي ياض عاملا |

 || ةنيدم يلارهنلا لوطبرمو سورشوهن بصم يلا ةارهد ٍ
 ||| ابذج اش نااشامهيا ايرموماد ةنيدم يلاوا سورش |
 || حرخ ناقاخ ةنيدم يلا ايرموماد نمو عالقلابايرجوا |!
 || نفوذ فيرطإوهو اهبرماع الزواغفم اموي رشع انثا |
 || دالبنيبرجةزافملادذهوركسعلايفالا>حادلكسياجقو |

 || يلا مثتاراهتو يرق يوالبم نوثلتو ةعست يلفسلا |



 يو

 ٍ الغم نوتس نورط ذ عقوم يلاونبمرهن نرمو هقاربا

 || هربثك الابمارزجلاو حملا هلخدي رببك رهناضياوهو

 || نصح اهبفو ةريزج هطسوي رحبلا نم ةبرقم يلعو
 (| يلا هنم نيتبحانلا يلك نم هيرموس برضيرهنلا ورببكض
 || ل دنك ربغصر هنوهو لاسبما ةتسرذالا رهن عقوم

 أ| بصم يلارهنلا اذه نمو اسرا هربثكا بكارملا |
 ١ صرسجلا ىدللاورببكر هن اضياوهو لابما ةتسرارمرهن ا

 || نم هيرجرهنوهو ب بكارملارابك هبيسرتو هلخ دي |
 هربعص ةرد رجرحبلا ييرهنلا اذه عقوم يلعو بيرق ْ

 ٍْ عفقوم ردو بطظحو امو يسرم اهيبف هروجم ربغ ْ

 ْ 000 هيوم مقوس الو هنل اذنه ||

 ةدماس و صح نعم اليم نيرشع 20 ا

 ْ يمظعلا بوقاي نش ةسينل نرمو لايمأ ةنس نمودع' ْ

 ِْ قرشملا يلا برغملا ئنورجم عارذ ملظملا رجلا نم جردخي '

 (| ةنيدم لصي تح ونجا ةهج يلا اليلق فطعنيو ْ

 ْ هكرمات يداو أ بوقاي, تنش نم فيرطلاو ةهنوبب :

 ْ فرطلا سار يلا هنمو بكا د يدعم وا ْ
 ظ رهن وهو رجالا املا يلا هنمواوتك رحبلا يف جرخ وهو |
 نمو هماط ترد نم ةب رف و هجظع لا ْ

 سجال الا نمو اليم نوعب صأ ق نانناهبلا بوقاي تنش ا

 ئ لوطا نصح ىلأ ةهنمو لايما ةددسب ه>مرأ ىلأ ٍ

0 

 | ا نمو 8 ةسبنكرذا ارسل ىلا ظ



 || ميرجلا اذه ماقيو هبكاهكادالب نمرهنلا فلخاسدالن

 || رمظعا نم هبكاجكا كلم نا لوقنف عبارلا ملقالاركذ

 |١ عهجوربتكر شب هبكمكاو ارطخ مهلجاو ار>ف كصولملا ||

 ْ عضومو نارطلا نيبورانلا نودبعي سوح مو ردزعغ

 || ضواغم يف اموي نونامتثو حا هلكم اهب يتلا ككملا ةنيدم
 |[ عمو يضرغبلا اهبونج ف كامكو هبضاخلا ىرتلا دالب |

 | فو تبتلا ةبحان يلب ام ةبحلزخلا اهبونجو اهيبرغ |

 || اذه ينو اضيا ةيظلارحب اهبقرش يفو هبعا شل اهببرع |
 1 اضوخ املايفاهبلانورفاسي ماجلاو هرماءريازجرحبلا |

 ١ مهب أ ودورجتلا ىلع ةليل لك يف نوتيبيوباودلار هظ ىلع ْ

 ا كولم نيا>مهورجضتلا كلت لوصأ يلا املا يف ةطوبرم ْ:

 || © ىوطسا ةنيدم اهنف ةنيدم ةرشع تس هبكاجكلا |
 || هج حانتسمو © نانمو © نابسسو © غاروبو 3 هعحتو |
 || © نالهذو © يراجتد و © نافاخ ىمهسملاكلكملا ةنيدمو ْ

 || ىيوطسا ةنيدم يلا قرشلا نيع ينارامر اجب نم جرمخت |
 |١ نمو كاذ نم لقارهنلا فو رجلا يف اقرشاسويرشع انثا 1
 |١ يف مايأ ةعبرما حانسنم ةنيدم يلا ككملا ناقاخ ةنيدم ا
 ا ةذش نمو كلذ نم لقأ ارادح ا رهنلا مساو الاثردلا أ

ندملا هذه ةلكو مايا ةربسم طبدارحلا ىلأ هني حلأ ا
 ْ 

 ْ ردبكر هذوقو شامنر هن ىلع اهفاصواانلكأو اهانركذ يلا ا

 || يلا قرشلا ةبحان ف بهذبفراجتب لابج نم جري ا
 || ياي. نا يار >حايو اهنم بونجلا يف يوروطسا ةنيدم

 || ياي ةحر حي اهنمو لامثلا يف هنم يو نابسبس ةنيدم ||

 ||| ناتقاخ ةنيدم يلاراجتب نم قيرطلاو سوانحو |!



 ه3 فرق

 || ةذنف دحاو قرطلا ةفوخت يىتاناسماهل ضارعباوبالا
 || ترب ىمسيو هنولشرب ةبحان ف يذلا بابلا باوبالا
 يذلا يالا نابلاو هتاج

 كثتانلاو هرمثنأ يهدد هبلي
 ا

 ١ لابجلا ضرع يف هلوطو .ورزاش ترد يمسي اهنم ثلاثلا

 أ لصتيو هنوبب ترباهنم عبارلا بابلاوالبم نوثلثو ةسخ
 ْ يرزاش ترب لي امم نيتهجلا ف نذم اسهنم ترد لكب

 || ةنيدم هبلع هقاج 0 يمد بابلاى هنولبني ةنيدم

 |١ نمربلا ىلع يلع بوقاي, ت تنشييلا ةيرجق نم ٌفيرطلا ١ هقاح

 ا هربطو ةيرق يلا ةبا نمو هلحرم هبا ةيرق يلا ةيرجل

 ْ فب رطلا عنقي ى هلح رمل اقترب دالبلوأ يلا اهنمى هلحرم

 | يلع يوراق هنوب ةيرق كانهو موي لاقترب ضرا ضرع
 0 ْ بكارم يف كانه ردعبي ن ةروهعسرهتوضظى 3 ةفض

 2 1 نصح لأ وغبم رهن أ ةيرقلا نمو اهبزماوخ ده لدعم

 4 ْ يلا هقاربا نصخع نمو نانلحرم يفو اليم نونس هقاربا

 || بوقاي, تنش يلا هيوطظ نمو ناتاحرم هي ىط نصح
 ظ نمو ماي, ةعبرما نوبل ةني >م يلا هدرومس _رمو هلهححرم

 هرضدتام ةروغص يو هل حرم ةدوتسا ةني ميلا نوبل ةني حم

 ٍ تينا رصلا يعوق راق اوبل نانو مايا ةئلث

 ْ يلا نوبل ةنيدم نم فقيرطلا لك كو مايا ةثلث

 ْ ةيتحيم ىلا نوبل ةنيدم ى1#رم انارشو هنولبنب ةني دعم

 ْ يلا اهنمو موي نودرق ةنيدم يلا هنمو هلحرم نوعبنس

 ١١ ىلا شعرب ةني>م نسئمو ناتلحرم شعرب ةنيدم
 : ْ هلبطسق ىلا اهنمو هرماع ةنيدنم ىو مؤ هردار ةنيد>م



 ا دالب نم هبفو © هرهلقو + هقاجو © هقشوو  هلبطتو |(
 : 1 2 ناوج تنشو © دنعتو © هنوشقرق ةمن وكشع ْ

 هاجت وع

 © هلاجرو + ناوج تنشو :ةرجقلبو + سرادي |||
 || © همزالقنا سوررواق دالب نم هبفو + سربجتاو |
 || لوالا زجلا اذه نم ينرغلا رحبلا لكذ لواع 2 هبق الداو |
 1 دالب ىرم هنوبشلو هرتنشرواجحى تاجلظلا رحبوم :

 ظ ا م و ل ظ

 | ةهج ىقرحبلاو ةيرجق نيبو لحارم ثلث بونجلا ||
 أ صيملا,امرهت بصي كامو ليمرشعانفا.بوغلل |
 وسد دكي تنم ىمدي نصح رجلا بصم يلعو نيدنم 1

 || بوقاي تنشيلا ةيرجق نم قيرطلاورحلار حت ينوهو |
 ا و يي ياج 0 وو ْ

 00 هوأسوى طخ هلخدت يكب هضون

 ا رهن عقوم يلأ هنمو د :رببك الابمارجلا ودملا هلخدي ْ

 ا ناسا حجج اوبك ينللاهمز ان شم ةسك ةري ود :

 ْ يب ولا هيرجملا دكيدش 6 ٠

 1: مطعم ريتا سر عقوم ْ

 || ٍفو تشب ةويتلا ندرس وو تغيف قع فو انوا
 || ق نصح ر حبلا نم لابما ةنس يلعو يداولا اذه طسو |!

 |١ هنال هناصخلا نم ةياهن وهو رهنلا ةطسوتم ةردزج

 أ| نصحلا اذه ىهسي ىولعلار وثكب سبل رعو لبج ةنق يلع
 هقاربا 1١

 ا
 هوجو

 يو
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 ناوجب تنش نمو البم نوتس لبجلا عم ناوج' ثنش ||
 تنش ةنيدم نموالبم نوتسو ةسي سنالوم ةنيدم يلا
 _.رمو الاي ناتلدحرم هدوبب ةني >م يلا اضيا ناوج

 البم نوعبس شوايلا لمجملا خمنهتلا نآوج تنش ةنيدم
 ةنيدم يلا لامثلا عم هذوبب ةنيدم نمو قرشلا ةهج يف
 يلا شوا ةنيدم نم كذكو البم نوعبس لاذرب |[
 يف اهانر كن يلا دالبلا خه لكو السم نوذامت لاذرتب |[

 ملمع بوم نو ةتياواقفلا لبج هرواجملا هينوكشع دالب

 السم نوتس شا ةني>مو سغرب ةنيدم نوب :>نرج

 نوسج نجا ةنيدم ىلا شغرب ةنيدم نم كذخكو ظ

 اليم ن نومدي سروأق ةند حلم يلا نجا ةند لم _رمو اليم ظ

 همزالقنا ةنيدم يلا شغرب ةنيدم نم كدكو الامث
 ةبنوكشغ ضرا نم لاذرب ةنيدم يلا اهنمو لبم ةيأم
 امج للبول لدن طوق الغلا ايمو علاجه وير لا هيلع
 نمو المم نوعبرما لاذرب يلا هبقاليا نمو البم نوعست ||
 ديقالياور حبلا نيب لكذكوالبمرشع انئارحجلا يلا لاذزب |[

 يلا همزالقنا ةنيدم ىنرم ناناضياو اليم رشع ةسك ||

 نمو البم نوعبرا ايريغموطبب ضرا نم ناوج تنش أإ
 رحبلا ىلع مويربقلبيلا هلاحعر نمو مدي هلاحر يلا هبقاليا ظ

 أضيا هلاخف نمو سنابلرارهن عقياهبو ملظملا حلاملا ظ

 ل ذكو اليم نوسغوطبب ضراأ نم دارج اوبك ىلا !

 كاذ لشمرجقلب و ناوج- تنش نيب

 سمانلل مقالا نم يناثلا

 هموت وجم



 هرببنلق يداو يلا هنموالبم نوتس هبلبد ةيرصتنم ىهسي 3

 ا رس رت هديلعو هلخدي رحبلاو بصملا ربك رهنوهو
 : رهو اليم نون هنابلج ةسينك هنم برغب ن رابح

 ْ هنلا ربغص رهنوهو هد مكونس يداو يلا هرببلبق يداو
 || تنش ةسينك هبلعو هبف يسرت بكا ىلاو 00
 ا ةسينكح هبلعو هنحر 1 الل هل ام نوئلثرطمب

 1 2 9ايام البس. ونام داسادر اتيت

 1 ب ب و مهلاقا هيلعو ة نوبل د ودم
 ْ فرط يلأ ةنئمو اليم نوسك ه>دبلو درب ىطبلس يدأوى

 ١١ هنوبب نموالبم تلف هنوبب ةنيدم هبلع يذلاربكشب
 صاعغلا نيضح نمو برغملا ةهج يلآ اعج اررحبلا فطعني ظ

 ا يرد عمر هف هتبس لبج يد تبيا خه لبق هركذ مدقنلا ا دل

 ا نوكي د رحلا نعدعبي هرف هنوبب لصي نا يلا ر يب 0

 ريس مناسب نايل رسال اما ايمن الات :

 ا ماي. ةعست رهسم هلوط نوكي ى هرهزلا لكبه لبج كانه |١

 ١ جوميز اللا ف درقزرلا لكبقاو يزالاب+ ةقئلقن ةحرفاو ْ

 ا لبا اذه سما نكد هاشلا رحب يلأ نيشيلقن الا ||

 ا ملطظع لبجوهو هنولشرب ضرأ يلأ هنوبب ةنيدم نم ْ ا

 ا دالك سل +جنالا دالب نيب نشعوضو تانردلا ليج ىمسيو ا

 عم بوذا يلا لاهشلا نملبجلا اذه لوطو نيبجترفاالا | ]|

 اهبف يرو هبفو ير ب سس م ْ



 1 نسجأ 0 اصيأ سشنالرم نري رمو اليم نونامت لبجلا '

 || ىلإ سنالرم نم كذكو البم نوس# لاهش عماقرش ||

 || نمو البم نوتس نجا يلا شا نم ككذكى البم نونامث شا |
 || ثتنمرلكا يلا يوب سومو البم نونامت شغربيملا سرىاق |
 || نموالبم نوثلت نوبل يلا هنابب ةنيددم نموالبم نوتس |
 || ككلذكو البم نوثلثو لبم ةيام صراغم يلا نوبل ةنيدم |

 || تنمزلك١ نمو البم نونامث نونبس ةني>م يلا نوبل نم |
 || تنم نرمو البم نوتس الامه  نوشل تنم يلا اضيا |

 سجرب ةنيدم نمو البم نوثلث ارش صراغم يلا نوشل
 نوتس هكنل يلا .سراقبن نمو البم نونامت سراقبنيلا |
 نمو اليم نوتس سي ىرطا يلا صراعبد نرموالبم |

 سينسب ةنيدم يلا اهنمو البم نوعست نوبل يلا نوكسم
 ىلع هرضحم ةنيدم سبنسب ىالبم نوعبرماو ةس |
 || ىهو نوج تنم يمسملا لبجلا ف عطاقلا بابلا فرط |

 اذه ىن يلعو البم نونامت نيلبجلا نيب هلوط مظع باب
 مظع لبج لبجلا اذهو هيرموبنا دالب ةهج ىرم بابلا ||

 2 نيبجرفالا ةبنوغربو 8 هصبنرب دالب نيبزجاح |[
 | هذه لكو 8 هراطنرقو © هدارصو © نيبناللا ةبنوغزبو |
 || ةهج نم هفلخام نيبو هببرغلا ةهجلا ىف لبجلا نم ملاقالا |!

 |١ + شببو © هونج دالب وج هيضردنا دالب نم قرشملا |!
 || نم هيفو هدردكنا دالب نم اهب لصتا امو + ةمورمو |
 || يلا اهبلع جرت ىاهنم لخ حي باوبا ةعبرما باوبالا ||
 || اذج- مظع لبج ىهو نيتبدعاسنلا يلك نم مورلا دالب |
 ||| ةيدوا هنم جرحى مرجلا مظع هتورذ يلا اقترالا بعص ||

 ||| ةينوغرب نيبجترفالا ةبنوغرب ملقا, لصتيو هررنك |
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 1 وم

 ْ موي هنيرل ثنم نصح يلا هلبطسق نصح (.:رهو موي 1

 ةني دم يلا هنولبنب نمو موي هنولبنب ةنيدم يلا هنمو 1
 أ يلع هنولبنب يلا لوخ دلاو ناسوير حبلا ل حاس ىلع هنوبب ]

 | فهياسلا نويل ةنيدم نمو هنوبب ىلا بوسنملا ترحلا ||
 ا م كا خلو ماي ةعبس هلطبلط ةنيدم يلا اهركذ ْ

 1 هن عايطتتعينم هلطيلط نقدي دحج لإ اضيا شغرب ةنيدم
 ا عيدي كحاصقلا ١ فيرطلا ىلع هلطبلط ىلأ بوقأي تنش ||

 || نوس هلبا ةنيدم يلا هقنؤش ةنيدم نمو لحارم |
 ١١ بونج نيب ليم ةيام هليطت ىلا هيبوقش نمو البم ||

 ٍ كذتكو البم نوس# ةطسقرس يلا ةلبطت ,سرمو قرشو ظ

 ا نونا امش فرص هال وياما خخ وود 1 ْ

 نمو اليم نوعيس هسانكم يلا هقشو نمو البم نوعبس :

 || نوسْجه شرط ةنيدم يلا هغارفا نمو هغارفا يلا هدرال |
 || دوهبلا هنركرط ةنيدم يلا هشوطرط ةنيدم نمو |
 || ةدوج-وم اههابمو نسح يبرم اهلو البم نوعب ماو هس |
 | ىلع هنولشرب ؛ ةنيدمو المم نوسخ هنولشرب يل اهنمو ْ

 أأ|| نعالا بكارملا هلخدتال شرت اهاسرمو رحلار خت ||
 | هيلدخاللا قاطع عوير اهبلا لوخ كلاو ةفرعم |!
 ظ : نم مهناركذيو هرهزلا لكبهب يميل لبجلا يفباب , يلع :
 ٍ ل نسا م عمو ؛نيبو هنفج نبأ |

 |١ نيو: كونجيو قزش تيب نامويةئولطالا هضق:ىنمف |||
 ||| نم كذكوالبم نوتساقرش هشولط يلا اضيا هنوشقرق ||
 || يلا هجاق نمو البم ونامت سنالوم يلا هجنق ةنيدم |[
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 جهت ةرووع

 يلا اسهنمو البم نورشعو ةسجه سسهب مأ يلا ةرسنق |!
 هني رع .ةني>م يلا اهنمو البم رشع ةسك هبقرس ةنيدم

 لى اليم نورشعو ةسج هقدانبلا دالي ةطسوتم يو 1

 ' 7708 ةنيدم يلا هنيرع نىرمو نؤيق دانبلا ةكمراد ٍ

 اهنمو البم نوعبرماو ةعبرما ىرنافيلا اهنمو البم نوسجن ||
 ةنيدم يلا هلبررطا نموالبم نورشعو ةقلث هلبرطا يلا |

 نوثلثو ةبنامث سدارك يلا اهنمو البمرشع ةبنامت صنرب |
 ْ هفاعرو لانش ةينج .نيكفاص اطصا,ىملا لن دانك نيئالبو ْ
 نيبقدانبلا دالب نشحاو هقدانبلا نوجرخا ىلع هنيدملا ْ

 | كنه هبلعو قرشلا ةهج يف يللا فطعني هنمو ]
 |١ يوريو هنورب هير ملأ هيالكيا دالب سمو هيالعكيادالب |

 ةنيدم هذورب ةني حمو: سوطماطو هب ىبو  هنارب 1

 || هفيفخ هلحرم سوطماط ةنيدم نيبو اهنببو هرببك ||
 ١ 1 هلبىد ةنيدم ىلأ نسوطماط ةنيد>م نم ناناضيأو 1

 || نماهلهاو هلجتا يورتو هلمنايلا اهنمو لابما ةعست |

 نيبج:رفالا هليدنق يلا هلا نمو لابما ةثلث ينرفالا ||
 || اماو نالبم هنارب يورقو هنورب يل اهنمو لابما ةثلث |
 || سوطماط نيبو اهنيبو سنرتسد اهنك هبلحاسلا ام دالب ْ

 || ةنيدم ىلا اهنمو اليم نورشعو ةنلث هيالكيا ةنيدميو ||
 || نرم اضيا ككذكو لابما ةعست ىغاموا يورتو ىلغوم |
 ا الابم شع ةينامت ىغاموأ ةنيدم يلا ةيربلا هنارب ةنيدم ْ

 || ةنيدم يلا اهنمو لحاسلا يلع يو نوبجر فا اهلهاو |[
 : هيي موا ص رنإلل ةيذتلا ىليلا عر منربطعت ْ

 (| ىنقي ميلا اهنمو البم رشعانثا ىرنزب يورتو ىج زد يلا ||

 || هلوب ةني>مملااهنمو البم رشع ةسي نيبجر فالل يود ْ



 هجوم

 ||| نيبجارف الا ةبنوغرب ملقا هذهب لصتيو مورلا >عاوق ا
 || هذ نوكسمو © سراعسو# سنسم اهدالب نمهبفو ||

 |( >عاوقلا نمدبفو نيبناللا ةبنوغرب ملقالا ذه بنام ||
 ا ْ ىرمهعطق اضيا هدكو + سنسعاو+؛+ هنزلو# هرانجع ||

 1 4 هدي كحسلا دالبلا نانسهم ١ نرم هبكو هيارص ملقا ١

 || لصتي امو هراطنرق ملقا هبناج يلاوههملاو و«تازيركاو
 | كانهو هيالبا ضراو نييق دانبلا رح لحاس نمهب ||

 |[ سيداركو © هقلاقو © هنيرمو ةولطسمو : ةرصنب ظ

 أ( لحاس نم هرجثك دالب اضيازجلا اذه يفنووكناج اظساو |

 |١ © يلبجتسو ©ربلشب تنمو  هنوبرم١أهبف مورئارح, |
 |١ © هشببو 8 ةونج-و © هنوغسو © هلقنبو : شرهاو ||
 || امو هيل افقس دالب نم لمج- هبفو  هنولى يدحلو ٍ

 | نه اهب لصتاامو هدربكنا دالب فارطا نماشهر واج :

 || برغلا ةهج ين ككذولتياممو نيبجئرفالاى هق دانبلا ضرا ||
 > ||| © هيرموبناو © هسواسو © نورط لثم هيدرتنادالب نم ||

 1 ي هرارفو :+ودسسو © هببادو © ناليامو ةجويدنمأعو ِْ

 | نم اهب لصتا امو هيرمولق دالي ضعب هبفو © هينوملدى ||
 || هشولط نركقولجامسو © تبني وى © هتنرسو فلم !|

 || هشولط نموالبم نوعبس هبلح اسلا هنوبرما ةنيدميلا |
 | تانرجلا ل بج يمسملازجاحلا لبجما عم هنوشقرق يلا اضيا |[
 | عم اقرش سرابنت ةنيدم يلا هشولط نرمواليم نوتس |

 | يرب يلا هشولط نم لل كو البم نونامت لامش ||
 | سنالرم يلا اضيا هشولط نمو البم نوثلثو لبماتيام |
 ْ ةطسوتم شوا ةنيدم امهنببو اليم نورشع ىديام ||

 | عس فيلا ناوج تنش ةنيدم يلا سنالرم نرسم كذاك
 (| لبدلا
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 أ|| همور نيبو همور يلا هكب ببح يلا مابتجوا نضح
 || ناكرا نم نكر همور ةنيدمو البم رشع انثا رحجلاو

 || ةعبرمالا يبارك نمومظعا يسرك اهنا لاذو يراصنلا |
 ١١ ثيببو يسركاضيا هيرم>نكسالابو يسرك هبكا طنابو |

 ١١ خان ني ماوحلا مايا فنكي 1ث ومنقلا يسرك سدقملا |

 ١١ ةهظع ةنيدمهمور ةنيدموس ذقملا تببوظعتل مدعب |
 | وراجينم ناروس اهلولابم| ةعست اهطبح ناركذيمودلا

 ١ :تانسفا تكميل طاؤ د راطغ انما لاقنادنلاةريؤسلا ىقرغو ||
 || هدكميو عرذا ةبنامت جمالا وسلا ضرعو اءارذ نوعبسو
 || يظغم رهن نيرموسلا نيباجفو اءارذ نوعبرماو نانثا |

 | اءارذ نوعبرماو ةتساهنم ةطالبلا لوط سادس باطالبب |
 َ يرغلا بابلايلا قرشلا بابلا نيبام ضرتعم اهقوسو |

 أ| دوج لك لوط ظلغلا نم ةياسهن يف رح تاناوطسا كنهو |[
 || اهنم طسوالا دوعلا يينباج ىلياميو اءارذ نوثلت اهنم |
 ] ْ هت>عاقو دوعلا ةيصقو يوررغصا ساد نم نادومم 0

 |١ مدقم ىفو ماج تنياوح اهبلعو هنم غرغم هسارو |

 ١١ بكرم هبرقتسيال سادلا طالبب هلك هعاق برغملا |

 || نم لوقتف موزلا خموترهنلا اذهبو هبف يسري يشالو |

 | ييعفقت ةحاهبفامب بكارملا تاتف اهقاسوايرهنلا اذه |[
 ١١ تبنبهمظع ةسنكه نيدللا لخ اد نمو مادكلا تنياوح

 | نيربقيف اهبفاجمو نييرماولا سلوبو سرطب مسا يلع
 | نرم اهن كراو عارذ ةيام ثلث هسبنكا هذه لوطو أ[

 |١| يغصالا ساحالاب يظغم كذك اهكهسو عرفم ساس ||



 || © هنزلو 2 هزحو + تبنصا اسهدالب نمو نيبناللا
 ش١ لبج اهبىنج نم اهب طبحي و: نودرب و © نوسنرب و :

 | اهيدرغ نمو نيبناسللا دالب اهبقرش نمو نوج تنم |!
 ١١ هكنرمل ملقا اهلامث نمو نيبخيرفالا ةبنوغرب دالب

 || ةني>م نمو البم نوعبرماو ةسم ةونيج يلا اهنمو ||

 || يلا اضيا هونبج نمو لبم ةيام نوبل ةنيدم يلا هونبج
 | ةكرب يلع هنرلو البم نوثلثو ةسجي اقرش هنزل ةنيدم |

 || نوكيف نوج تنم لبج نم ةعبان هابم اهب عقجت ههجظع
 | فيرشت عم البم نوسنزبيلااهنمو ىددور يداواهنم ||
 1 امهركذ مدقنملا ةكنل ةني>م يلا نوسنرب نمو ربسي ْ

 || هياوص دالب نمو البم نوتس نيبجترفالا ةبنوغرب نم ||
 |( هيعكسا امام © كرب واو 7 همللاوو تازيركاو 3 هبحاكس

 (| سيناهنمو ا هلبج نم جرس ىلبجلا غسيف ةنيدم اهنام |
 ا نمو البم رشعانثا هجخكساو ىندرهن جرح نيبو ىبنىند ||
 || نوتسهملا ةنيدم يلاالامثو اقرشرهنلا عمالزاد' هجكسا |

 | يرقاهلو نيصحروس تاذ ةجرف ةنيدم يىاليم ||
 || نم ك ذكور بنك ب صخ اهبو هكاوفو موركو تاراكتو

 |١ اليمنوعبس ةينوغرب ضرأ نم هلزب ةنيدم ىلا هملا ةنيدم |(

 || نمو البم نوثلث كربرموا ةنيدم يلا هلزب ةنيدم نمو |
 (| امو هيالكيا دالبب اضيا لصنيو ازيركا ةراطنرق دالب ١
 ١ ةنيدم نم فيرطلاو ن>مللا نم هقدانبلار هن ىلع |

 ْ ثحأ مومزا يداو يلا هنوقنا نم يلخلا فرط يلا هنوقنا

 | ةعبرما رجبكداو ىهو ىببنم يمنيدأو يلا هنموالبمر شع
 || ىشعح حا هقدانبلا ككمل يو ىنان ةني>م يلا هنمو لابما

 ْ «.:رمو لاما ةنس ةرسنق ىلا ىناذ ةني>م ىيرمو البم



 يتم ووع

 !| هيلبقنلس ىلا اهنمو البم نوعبس ةسنرولفا ةنيدم

 ا البمرشع ةسفي طاونا لبجل يع حم

 ) 0 ىلع يتلا هنوقنأ يلا هونج تناوب
 ١ كنيدم ىلا دلت نمو اليم نوسنج دل ىلا هونج- ةني كلم

 || هرببك ةنيدم ىو لامثو قرش نيب البم نوعبس نابرتس
 || نيسترا ىلا اهنمو البم نوعبس نيب تنم يلا اهنمو

 || نمو شبيرهن اهببرغ ين اهنم لابمأ يلعو البم نوسك
 | البم نورشعو ةسج يابب, تنش ةنيدم يلا نيستررا
 || هرمضحتم ةربغص يوالبم نوعب ماونبب ةنيدم يلا اهنمو

 | البم نورشعو ةس لاطشق ةنيدم يلا اهنمو

 هيما || يلا اهنمو البم نورشعو ةسكرهن يلع هبسا يلا اهنمو
 30 || يود مومزا نمو البم نورشعو ةسخ مومزا ةنيدم
 |١ حلا ىلع هنوقناو البم رشع ححا هنوقنا يلا رهنلا يلع
 | ةنيدم نم جرشح هبلحاسلا هينر دأرأ نرمو ٍقدانبلا

 | يذلا فيرطلا يلع ماسو ةونج- ةني>م نرم ىا شيب
 || لبج ىلع لعوتي . مث لا طشق ةنيدم يلا نالا أانغصو

 '' نورشعو ةس ىلجتس ةني>م يلا لاهشلا عم نوحرب
 ١١ اليمرشع ةسكوال تنش ةنيد>م يلا ىلجتس نرموالبم

 || نوعبرماو ةسم هبنر يلا اهنمو لبجملا ؤس ف ةنيدم يو أأ
 || ىيرع ةني>م يلا الحاسم ةمور نم قيرطلا ةفصوالبم |'
 || هنوطسايلا ةمور نفذ ةبلقص ةريزج ناجح جبع يلا ||

 ْ هدعاو لابما ةرشع هدجنا يلا هنوطسا نىرمو البم نوثلت

 || ردبكرهن ىهو ىجترج يلا هنمو ام ار بثكح ارتسم يسرم أ[
 | جرح اهاسرمو لابما ةنس هنبجرط يلا هنمو البم نوثلث ||



 ْ فمر ا واغلب قمت طقم اسوان يجو شان ظ
 ْ لايما تيدي هنومالق يلا اهنمو اليم نوعبرما هنوبلا لآ

 ا دالبرخا يف ى لابما ةعبرمأ هنزوالا 545 هنومالفا رو

 || ةييحم لإ دعنوتزمب ةنو مروج ىزإ يلج ابسلا ةيالكمل ||
 | شلرايلا اهنموالبم رشع ةبنامث يعرسجلا نعةدبعب |[

 ْ نفايرقلا 5+3 00 عارم سوالب | .-

 ١ يس واو سبعو لابما ةس شطر ٠

 شربايلا هبلبشم نمو البم نورشعو ةسج رجلا ٍ

  .روثلثو ةسن هاقنبلا يلا شرجب نموالبم نوعبرمأ |
 ننرتو الجم نوقلثو لس هنوغيم ةنيوم: ىلإ هنموالجت ||
 سجن برق يلع يى البم نورشعو ةسنب هونج يلا هنوغس ||

 نت ا نوعي هزرجبت يا هؤضيج هيه يوزن وبدات ْ

 ا نوعب رمأ اانا او واو راعاوج دك ظ

 ١ هدر.بححمنا ةيدانب لبج نم اهبلا قابررهن ىلع يو اليم ظ

 : ةنيدم ىردو نيئاسبلاو اهرالا هيلع رببك سهن ىضو 0|

 || عينم نصح هبلعو اليم نوتس هيريزنملا يسرم يلا شبب |
 ١ نصحح ىنرمو اليم نوسك هكر ببج يلا يسرطا نمو :

 ١ نوس يربانط يهسللا همور يداو عقوم يلا هكب ببج |
 ةني >م يلا ماس شيب نمربلا فيرط خا ىنرمو اليم

 يلا ةيرجلا يف اهنمو ىحجلا يلع يو البم نيعبرما هنول ا

 || يلا مث طاولا لبج يلا هبقنلس ةنيدم يلا مث نكرتسب

 ْ لا فطعني م شببو نونج نيب نوجغي رصلا | نال ةمور
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 ظ
 اك ررف

 نوج يلا هنمو بكارملا هلخدت املا ربك داو ىهو

 || اليم نورشع نحلا برقي هضوعب ةريزج ميلا ييبورع
 || نيبداولا نوج يلا هضوعب ةريزج نمواهب يسرمالو
 ا .:رمو لابما ةرشع سصامذ لانشق يلا هنمو البم نورشع

 || يداو اهتياي,و البم رشع ةئلث هبلوب يلا ماسذ لان شق

 || ةعبرماورطشق ىلب ٠ !هنموأهب ببصبف يرهس تنش

 نمو لابما ةتس ىرطشق يلب سار يسرب فورعملا سيرطا
 يكرطسق نمو البم يشع ةثلث يك ىطسق يلا سارلا اذه

 هلخدت ىهناضيا ةلرج سارو لابما ةعست هلزج سار
 نوئلاثو ةبنامث ةبتلا يلا ةللرج سار نمو هفخلا بكارملا
 ف ةبلوا وج فوضت هنت ةنيج ديلي اليم

 دطاخ ةعولد :رمو نالبم هطاخ يداو يلا تنلرق رهن

 اليم رشع ةثلث موعمرببك نصح ىهو ىلطبجتا يلا

 ٠ ىناقتاب يلا هميرتا سمو البم رشع انثا هبيرتا يلا هنمو

 : ةسج ىناقتاب سار يلا ةبتنم نم كذف لايما ةنس ظ

 || البم نوتس ىيرعيلا ىناقتاب سار نرمو البم نوتسو
 || كرافلا نمو البم رشع انثا هرطوغن يلا هبيرتا نمو
 |١ ةنيدم يىلأ اونرلس ةنيدم نرف البم رشعانتا ىيرم 5
 | 0 و يو وبو وحا م وب هاوعام

 ا ليان هب لاث ينولسملا هز طين: يشم ااهخ قورياع
 ) ةبنامت حرس ةنيدم يلا برغل ةهجج ف تندني نردو

 مسرع

 ية يدرب



 || كفي دما فو نامويدسطرا ىلإ هوز نرم ييدانيلار حبلا ||| ذهب

 هجوم

 ةشورفماععراوشواهقاوساو هسبنكاتيامو فلا ةمورجو ||

 أ هلوط نايرقلا هبلع برقت عيذم اهيفواض عوالوط ,ٍ

 له ىرضخالا درمزلاب عصرم هلك هرهظو عرمذأ ةرشع ْ

 |١ لاغملا لوطزيربا بهذ نم الاثمترشع ينثا يب خللا اذه :

 |١ هذهلو رج تبقاوي اهنبعاو فصنو ناءارذ اهنم |!
 !| نم اهلامرجغزي بالا بهذلاب ةجغلصم باوبا هسينكا |
 || باوباو ساحفلا ميافصب هخصملا ةديراخلا باوبالا ||

 |١ يمسملا ككملارصق همور ةنيدم فو شوقنملا بشعملا ||
 || هنود كولملاو ردقلا يف قوف ةبابلا قوف سبلو ةبابلا ||
 . يلع يلا هنوكنأ ةني دم ىلا همور ةنيدم نم فيرطلاف :

«9 

 2 ||| همور رهنب مذون رهن عمتج اهقوفو همور رهن ير ىلع ||

 | ياهلباقيو اهرهن يرغ يف يورذون يلا هموررهنربعبف |!
 || ىهنلا عم اهنمو هلببن ةنيدم يو هداما هيقرشلا ةغضلا ||

 : صوت رهن نم هبقرشلا ةغصلا ىف يو مواراب ةيي كم ىلآ :

 || تارم ةنيدم هببرغلا رهنلا ةفض يفاهنم برق ىلعو |
 || هنوكنايلااهنمو مومزا يلا اهنمو نير لا اهنمو |!
 || ماس كذدار انف هيدرجنل دالب يلا هونج نم قيرطلاو |!

 || هن يلا هنمو نيموي هجرب نصح يلا هونج ةنيدم نم ||
 م ناموي ةنورط ةنيدم ني همظانرهن نمو ناموي ةمظان ْ

 | ىدنماغ نمو ناموي ىدنمأغيلا هنورط ةنيد>دم ىرمو ا

 || همور يلا هونج نم فيرطلاو ناموي هببان ةنيدم يلا ١|
 || يلا هك ةنيدم نرمو ناموي هللا هونج ىرمردلا يلع ||

 |]!' كنده م
 افي



 ههحت7سووم

 دالسبو هيرمولق دالب دالبلا هذه لكو 4 هنسرجو
 يورث ى 2# يلطومو 3 هبلببرغو 3 هزدبم 3 ةد درجكنا ||

 : هنورطاو © هصونقو © هببنأ و خام يوري ىيلتام
 © .:ريرول تنشو نيسلاب هلقسع يورتو هلقرعو

 تنشو © رببص تنشو :+ طاطنجو 4+ نم ول تنشو
 2 سلنمرتو + نيرمامتنقو 8 هنسلو © يلاصحتا
 ةرا >تسأب يع ةيل>م نم كفيرطلا فصوأانل موقت دق

 رحزاجل يلع يلا تنردا ةنيدم يلا ماشلارحب عم
 نيبقدانبلارحح, ىلع فيرطلا هب لصتبف نيبقدانبلا

 تنردا ةنيدم نم نا لوقنف هنوقنا ةنيدميلا الحاسم ||

 هنمو اليم رشعادثا هدوس لبطرقيلا تنرذأ نم اليم
 ليطرق يلا اهنمو البمرشع انثا يلوبرم ناوج تنشيلا

 انثا هرواب لبطرق يلا رانج تنش نمو البم رشع
 لابيما ةعبربا سدنربا ةنيدم يلا هنمو البم رشع

 اهناهج نمردلا اهب طبح هلبلج ةنيدم س دنرباو
 سدنربا نمو ىمظعلا ةنيطنطسقلاب ةهببش ثالثلا |

 ريازج ثلث تبشوعو البم رشع اننا تبشوغ يلا
 تبشوغ نمو لبم فصن رحبلا نيبو اهنبب فاطل

 ةعبرعأ يلب ىنم ةند دم 21 هنموالا هبو حارتسم فيطل ظ

 لايما كدي نايل نصح ىلأ اهنمو البم نورشعو

 || ةعست رحبلا نع دعبيو ناصربنف يمس دلباهب رقبو

 نالبم يسرم وهو رطبب تنش يلا نانبلي نمو لابما

 جيروم



 داق
 |( ةعيرما هطبغ ةنيدم يلا هنبجرط نمو هبفربخال ا

 | اهلورتلا نع عطقنم لبطرق اهعضومو البم نورشعؤ |
 0 نايلرغ يلا هطبغ ةنيدم نمو يشم نومام نسحح يسرم أ

 ْ رببكح ماج رهن ىصو اليم رشع ةسي هسادد عقومو ا

 |١ ىلآ هنمو ناجرب ىانه يداولا ىلعو بكارملا هلخ دنت 1

 ١١ هنالبا ىلع ىهو البم ىشع اننإ حالخم يداو فلح |

 ْ سهن عقوم يلا هنمو هربثكا بكارملا لج الو قوشكم ||

 || يداو نموربستال اضيا هنالبا ىهو لابما ةتسووبق |!

 1 رتسيال يسرمو ةيرق يوالبم رشع انثا هسرطب يلا هوبق |'
 ١١ هنبسم يسرم يلا هنمو لابما ةتس ةموك ةنيؤم يلا اهنمو ||

 ْ يلدشق يلا هنبسم نمو نوماص يسرم ىهو البم رشعانثا :

 : نوج فرط يف ىهو هرجغصلا ةني دم اكر ماء نيصدح ىهو ١ يف

 || ناتآلا لبان ةنيدم يلا ارام يلاتشق نمو لابما ةينامت |
 أ| ىو اليم نقل هياطنما ينرم ىلا اهنمو البس يشع اققإ ||
 1 بذعراجداو فلو ىهو ربنا املا هيفواسرال) ثا 1

 ْ يف جرخربلا ف فلم هنم حصق نمو نوجرخا يلع ْ
 | هياطسا نيبو البم رشع ةسج فلم يلا ابشامردلا |

 هياطملا نم ماس لحاسلا دارا نمو ضلفلا ليج لبانو |!

 أ دياطستا لاانهنمو اليمن رئئعابتا 0 يلا كوش ْ
 ا تفاع 0 0 او

 : ىلا يداولا اذه نرمو :لاننما ةرشعاوز ذاب 5 عقوم ٍ
 1 يبرم ىهو ةسلبس يداو يلا ا هنمو نرالبماوذ هرلس

 ظ ا اليم يشع انثا دلع يداو يلا هغمو لابمأ ةنس فبض :

 دقة قم



 فارق

 | البمرشعانثا نانبقيلا هنذور نقيض لابتق ا[ هيداهن ةيم

 || يلا هبباد نمو اليمرشع >حا هبباد يلا نانبق نمو

 ا انتل نيرا يحس لل نر نينو او ناش ل

 /| البم نورشع هلمرت يلا نيرءام تنم نمو البمرشع
 || هلمرت نمو ريودبت هماليا سلمرت يلا هنزال نمو
 أ | لك خكاي دج البف قوسخو عسا اكشي رهف بضمدلل
 || ةتس تنرت يورتو تنوطبيداو يلاراكشي يداو نم

 || يل, تنرترهن بصم نرمورببكر هنوهو الدم نوثلثو
 |١١ يلا اهنمو اليم نوسكيو ةبناترحلا ىلع همان ةنيدم

 0 ميلخ فرط يلا هنوقنا نمو لابما ةتيي هنوقنا ةنيدم

 || اذه نم قرشلا لحاسلا ىلع ام ركذنو نيبقدانبلا

 ةعا١١ يزقن ةني>م يلا ةنزوالا ةني>م نم نا لوقنف ميلا

 5 ْ يلا ابساورج دالب لوا يف يزقن ةنيدمو لابما ةرشع

 7 || هنسح- ةني>م يزقن ىرحبلا يلع .يفى بس اك يمهست

 ْ 1 نمو اليم رشع ةنس ةرابىل ةند دم ىلا امل هرذحخم

 | يلا اهنمو البم نوثلت هنض ةنيدم يلا هرايول ةنيدم ||
 ا هلقصم ةنيذم يلا اهنموالبمرشع ةسي هقطلبطسق

 رمى البم نوثلثوطاص ةنيدم يلااهذمو البم نورشع

 اهنمىالبم نورشع صفي يىرتو هنون ةنيدم لاوطاص
 هطاوغذ يلا هرذاج نمورحبلا ةغض ىلع فى هر ذاجيلا

 أ يلا اهنمو البم نورشع يباناس يلا !اسهنمو البم نوثلث

 || ةنيدم يلا اهنمو البم وسخ يروغواو ةنيدم

 || ةنيدم نمو لابما ةتس يروغرت يورتو سروغرط
 || نمو البم رشع ينتاوطلابسا ةنيدم يلا يروغرت
 ١ اهنمو اليم نورشعو ةسج ونغثش ةني حس يلاوطلابسا
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 سماشلا ملقالا نم يا اذه هنمفت يذلا نأ :

 + صنلرب و تاع + سنراأو + هلغصمو :ج هيسأو '

1 

 دالبلا نمو © هربكو © ويماقو © اسادو  هلزنمو ||

 ا هرحاللا يك هدم دريت تح تيدالم |(

 ْ ميلخرثكاو هدردكحنا دالبو ةدمولق دالب اهبف ةعطق ||

 ا ا ءردوبيشألا ةالدنلا ند هيلع ب نيكو اهبل 1

 : © ول طابساو © صوعرو 3 عيبابنسو © ةرداحو |
 ْ 2 تسار دو:#هنبحل دو + هدرساو 3 هوباقو © نوروغرج و 1

 3 + سدنربا نيبقدانبلا يلخ نم هببرغلا ةغضلا يلع يتلا ْ تروج
 ْ هدبلا شوو تنبلنمو و ناصرصؤاو دونما هنوالساو :

 || < دنمساب لاقي و تبنبسو 3 ياقو + تلزبو# هنارطاو |||
 || 3 نيرام بنقو © هنزال لاقيو هنشالو © هناذورو |
 || ٠ نمو يرغلا لحاسلا يلع هدربكنا دالب نم هذه لكو |!
 ْ © هقومو © هنارتو © سامرق © اضيارحبلا دالي ا

 |١ © هنجالط ياشلا رحبلا دالب نم هبفو :جهنولقداو ا
 ْ ةيكو 0 تنراطو © تبسورو © هناشرو : هنورطقو ا

 #2 كانحم ىدج نأ رطرمو :+ ناسنطق + ةيرمولق دالب ئم ١

 ا 2 صنقو + هيرجلا فلمو 2 تنبنبو © يلبورطقو ا

 1 © سنوسو © تنمرلكو © ئاغتنشو + هصنونبو |

 || © وقراغرنو + يجر بتساو + يرهسو © سابتسبو |||



 تروم

 ىلا تنراط نم لبان يلا اهركذ مدقتملا تنراط نم ||
 البم نوتس هبلبرغا يلا هردغم نمو البم نوتس هرتنم |||

 هصربق ,ىرمو الدم نورشع هصرجق يلا هبلبرغا نرمو |
 اليمرشع ةينامت هنارطا يلا مكالبمر شع ةبنام هرربا يلا
 ,.ورشعو ةتسوطنجارميلا البمرشع ةسج هربان يلا مث

 ينعلبان يلا اهنمو اليمرشع ةبنامت هربطببح يلا مثالبم |||
 ةرانم 55 تنراط ةنيوم نم ىنرأ اليم نوثلت رحبلا د

 يلا اهنمو بيرخت عم الامث الابم نونامتى ليم ةيام :

 يلا هربنم ةنيدم ىنرمو اليم نمشي ةيام انرش يراب

 نمو بيرغتى لام نيب البم نوتس ةيلبرغا ةنيدم |||
 يراب ىلا اهنموالبم نونامتو هيام هصردق يلا هبلبرغا |
 ةعبرمأ هر >نا يلا هةرورتق نمو اقرشالبم نوتسو ةسك ظ

 هيلحاسلا تنارطايلا هرانأ ننرمو البم نوسو ||[

 ةنيدم نمو اقرش البم نوعبرماو ةسك اهركذ فقباسلا |||
 نمو الدم نوعيس نسوجاف تنم يلا اضيا هصرعق. :

 بلا نرمو لايما ةنس ناوج بلا يلا سوجحاف تنم |
 سوجاف تنم ةني م نمو البم رشع انثا هرجنم يلا ناوج |||

 ةينامت ىكركيرنا يورتو ىقراغيرما يلا !هنمو لابما |
 نانتا هنسرج ةني>م يلا ىقراغيريا نمو البمرشع |
 ياربوبل ةنيدميلا هنسرج ةنيدم نمو البم نوعبسو |
 الدم نوتس هسنابت ىلأ ةنسرج ىنرمهوالبم رشع ةينام ١

 ابرغالبم نوسخو ةيام يولم تنم يلا هسنابت نمو
 ةعبما هيربلا فلم ةني دم يلا هسنابت نم نافاضياو |
  لبم ةيام سنق يلا ةيردلا فلم نمو ابرغالبم نوسكو ١|



 هجوم

 2 نوجرعق يف و البم نورشعو نانثايراب ةنيدميلاهنمو |||
 ظ يأ يراب ةندوم .:ردهو نيذربكنتالا دالب ن حعأف' يو

 تنطب ةنيدمرجلا ىف هلباقي ىولبشا يوري دولبجا حرس :

 : لايم هت سانيجلاا هدئمو لابما ةنتسركلا كابو اهنبدو

 اهنيبو هبوررملا يف اهلباقيو لابما ةعيرمأ تتبلميلا مث

 ةيلاتشب يلا تغغلم ىرمو لابمأ ةنس رعبلا نكبو

 ْش لابما ةعست رحبلا نيبو اهنببو يما ئ

 ظ لابما ةينامت لحاسلا ىلع تنارطا يلا تاروم نرمو

 أ دنس اضيادهنارطا ل! «روكذلملا ةبلاعشق لوم اكذكو-|
 لباقي و لحاسلا ىلع لأبم|ةنس بتلؤو ها ايتو لاتغا» ||
 ْ ٍّقآ اهنمو هردنأ يىمهست ةنيدم ةيربلا ف تلزب ةني دم ١

 ْ يداويلالحاسلا ىلع تلزب نمو لابما هعستر جلا ْ

 ا نع ةعفترم يو ياق ةنيدم يلا هنمو لابمأ ةنس ةرذول ْ
 || هلوقن تنشيلا ةيرمام تنس نرمو لابما ةعيرمارجبلا ||
 01 اهلباقيو لبطرق يفرحبلا يف يو البمرشع انثا هرتس ْ

 ظ هلوغن تنش نرمورخبلا نملابما ةتس ىلع يأص ةنيدم ٠

 ا ,مسأو اليم رشع بوركيم يورد ى عير 9 يلا ||

 : 00سم وواجب :

 ْ 3و اليس رعت تلقاه ظادتانه جا اسهتسرررر سلا م جرت ١

 || نعةعغترم يو ولجتا تنش يلا اهنمورحبلا نم برغب |
 || يسرم يلا هطانتام ىرم ناناضياو لايما هيفا ارمالا ١

 || رعق ىف هبتسب يلا اهنمو اليمرشعانتا يجلب تنش
 ناس ازعل روحي دمج عت ئ

  2دف ١



 ||| يلا هنورطا نم هنوقنا يلا يلا هنورطا نم فقيرطلاو
 || هقرنا نصحيلا اهنمو البم نوعبسو ةسج ودقول رهن |
 يلا هنمو البم نوعست واكشب رهن يلا هنمو البم نورشع ||
 البم نوتسو ةعست هبنارث يلا هنمو البم نوعست نالطب |
 اليم نوعبسو ةعبرماو لبم اتيامامانا ةنيدم يلا اهنمو ||

 ْ ايبا ظبي ةيفم سيع 0 ا ْ

 سماشلاملق لأ نم عارلا

 هالسب نمفت سماخلا ملقالا نم 0 نا

 ميلخو هبنامرج دالبو هبنولقسا دالب و ةيسيوغر ١

 ضعبو هروهشملا ذالبلا نم هيلعامو هنيطنطسقلا ||

 و اهبلع ملكتن نأ بح نروك خملا يللا ١ فلخام |[

 ظ تي جاو اول اقلب هاني اا 6

 لبج يمسي و البم نيثلث نع يلب ىنردا برق نم دنم ا
 ةيرموتسق يلا يهتني يح الاهمثرهفوسل د لب هقوفوومل |
 | فيرطلا اهبف سارد ةلباقمب ةبعش كانه هنم لصفنتف |

 جرخ ىو هروقنا لبج كانه يمسيو اهرجغو تسارديلا |
 تساردو هنولبل ةبحان يلا يرج هيدوا ةثلث كانه هنم |

 هصوش هنولبل يلا جرحي يذلارهنلا مساورحبلا يف غرغتف ظ
 يمسي هنم تناقل ارؤنلاو ىلبأد يمسي هايد 3

 اياز نجاحات همس ناجم ا رتناب تضل 5

 ابنا ةنيدم هنم برقي و يببونرذا نمبرقي يذلا هفرط ]
 سندوبلب ردح نوج ةبحعاب يلا حرمت ةيعش هنم_لصفنت هناف |

 1 ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا
 2 ا اخ تع 111 ا ا 3 دك عم دو را ناةيا موكا ترج يا ير رح 7 1*4[ يفرح ل اجا لس < 2 اددك مخ سارح حيو )

 - 5 "7 1 لل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا دي بر ا ا هو يسمو جحر و ب ع تس
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 || دالب رخا يو البم نوثلث هصوغر يورتو نمروغر يلا |
 ئ ا عرب يووم هضوخر نمد ل ٌْ

 ْ 0 يو 00 نيج وما يسارع ىلأ -- ِْ
 : نوعبس امهنيب وزاجلا ثبح تنرذا ةنيدم يلارجلا |||
 || يلا طياحلا عماعلاط هذه تساردا نمو ازا البم ا
 , عبجاذهف البم نورشعو ةسهو لبماتيام هراج ةنيدم ١

 !| سسوا ةريزج قدنيلارحبلا اذه ٍيفنأ قدانبلا ياحخلا ١
 1 ديا سارلا نم لابما ةبنامث امهنببرعلا نم ةنيرق يو ظ

 || اهلوطو هيرتسا نوج يف يورحبلا يف لخاد اهبقانرو
 ٍْ اسينمو ةرم ا: قو الهمرشع انثا اهضرعو البم نورشع /

 ( نيبو اهنببو لابما ةسج هسرج هاميملا ةريرمجلا ىلا |[

 || نمرثكا اهلوطورماعلا ةرعثكةرعبكي و ل ظابما ةتسربلا |(
 ' اهضرعو البم نوتس بيرقتلا يلع اهلوط نوكيو ًاهضرع
 || اهنمو فقساو.سموق اهيفو البم نورشعو ةسْج

 ا ديد لابج مادق ىو لابما ةتسايرعا ةريزج يلا ||
 ١١ بيرقتلاب اهلوطو البم رشع انئاربلا نيدو امهنيبو |

 ْ سموك اهبفو اليمرشع ةينامت اهضرعو البم .نوثلت ٍ

 مادق فى لابما ةعبرما اغاب ةريزج يلا أاهنمو فقسأو ا
 ||| بيرقتلاب. اهلوطو لابما ةعبرمارجلا نيبو اهنببو هنون ١
 سيازصجلا 5ثيهف لايمأ ةرشع اهضرعو البم :رورشع ْ

 100 ابسا رج ملقا نم ىو ةرماءاهتلج هروكذملا |
 . [!| اهولتت فص ىفنشثلتو فص ينثشلت تسيهف هقدانبلا |

 ْش فيرطلا نيبقدانبلا دالج ةطيستم ينو ةروهم اهتلك ى
 | ىم ظ :



 || تساردا ةنيدم نمويذرهن يلعيتلا نودرغلق ةنيدمملا |
 ١ ىيغلوج لا مايرا ةعيرمأ ه>نرحا يلا ناموي هلوننىلا ||

 || سطروق نمو موي سطروق يلا موي هبنوقسا يلا ناسوي |||
 || لامشلا عم لزنتو نيهلا نع يلب ىسرخا فيرط كرتنت |

 | موي هدوسلاملاهنمو ناموي سدرم درف ةنيدم4ا |
 | نمو مايا ةثلث هبنامرب ةنيدم يلا اهنمو فصنو |
 ا ةنيدم يلا هنمو موي يربىتسأ ةني>م يلا اضيا هبنامرب ْ

 اهنبي هنيرم ةنيدمو موي هنيرم ةنيدم نيبو موي ييورثأ |

 || يلافس حيرفا نمو فصنو موي اغس >يرفا نيبو ||

 ةنيدم نماضيا فيرطلاو موي وندر هن يلع نودرغلق |

 || يتلا نورجمرا ةنيدم يلارحبلا لحاس يلع يتلا هنولبل |

 . ||| هنولبل ةنيدم نم جرت هنيطنطسقلا رحب لحاس يلع || ف
 || ناموي ةيرموتسق يلا اهنمو نيمويرجلا يف يلبىنرذا يلا ||

 || ناموي نورجبمرمأ ةنيدم ىلآ اهنمو اليم نورشعو ||

 ||| اهياويو نامويوبسور ةنيدم يلا اهنم ةيرجلا دالبلا ||
 || ةني>م نمو موي امهنببو سوباب ةنيدملحاسلا يلع |
 نمو اليمرشعانثا الاهث هلبسمك ةنيدم يلاوبسر |||

 | ةني>م يلا اهنمو موي سربا ةنيدم يلا اضياوبسور
 ْ ةنيدم نمو موي ةلورس يلاولقبن نرمو مود ىلقبن |

 || يلبونذاكرا نمو فصنو موي يلب ىنذاكر ا ةني>ميل ا هلورس
 . ||| ةنيدم يلا سنابمت نموالبم نوتس سنامت ةنيدميلا
 || هنيطنطسقلا ةنيدم يلا اقرش يوراق ةنيدم نمو موي كاق
 | نقلعمل يلا يورات ةني>م نموالبم نوتسو لبم ةيام
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 ْ (:ردو اليم هوم ةقلب ا موس ايفون قالا | مي

 ”؟ج17وجع

  :رموالبم نوتس هبنانبق يلا سنق ىرمو لابما ةيذامتو ْ

 0 ايرغالبم نورشعو ةعبس هلبا يلا ةينانبق ]|

 || فلم ةنيدم نم فيرطلا اليم نوعبسو نانذا ىنرلس 1

 |١ نيبقدانيلا رح لحاس ىلع يلا هنسل ةنيدم يلا هيرجلا |!

 | عماير يئاغ تفتش ةقزتملاةيردلا:نفلم ةبيديم نوف ْ

 1 نصحريملا يقاغ تنش ةقر نمو البم نوسكيو ةعبرما لاه 1

 || اضيا هلقسعو هلقرغ يوريوالبم نوثلثو ةنس هلقصا
 | اهنمو البم نوسجتو ةعبرما هنورطا يلا هلقصا سرمو

 ||| حىتايلا اهنمو البم نوسمتو ةعبرما سنرول تنشيلا ||
 ٠ ١١ نوتسو ةثلث بون لاتشق يلا هنمو البم نورشعو ةعبس

 : نوثلثو ةتس ىلولكا تنش يلا بون لاتشق نمو االبم ١

 ْ وحب نوم ةح فيلم تلي دعفم ل ينوليم جل ةنوزاخأ ع

 || هنانرا نمو البم رشع ةنس ةنيدم يو هنانرا يلا هنورطا

 ظ ةني دم ىلا اهنمو ةنيدم يىالبمرشع ةبنامت ى ايلا

 1 انمتمو هرببل ةنيدم و اليم نورشعو ةعيب تندند |||

 || ناتثا يترلسيلا انهن ئالزيط نوعبسو نانثا هنبلا يلا ||
 ْ ةعبس هلا قنج يلا تنبنب نم اضياو البمم نوثلتو ْ

 | نمو اليم نوثلثو ةتس لبان لا اهنمو البم نورشعو |[

 ْ اهنمو البم نوسُجو ةعبرما حرش تنم يلا اضيا تنبنب ا

 1 نانثا تبحرايىلا اهنمو اليم نوسكحو ةعبرما هلوردأيلا ا

 ا دورشعو دحا هلاقنج ىلا تنحرا 0 :

 : البم نوعبسو نانثاىنرلسيلا اهنمو البم يح 1
 | فيرطلاو
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 || ةسخ سنبلكارا يوريو ةبلقره يورِذو ةبلقرا ىلا
 | نورشعو ةديك هتراجس ةئيدحم لأ اسهنموالبم نؤرشعو .؛

 || ةنيدم نمو البم نورشع هروثاب ةنيدميلا اهنمو البم |
 || ةنيطنطسقلا يلا هنموالبمنورشعو يم ةنيدم يلا ةروثاب |||

 : ةنلشم ةنيدم ةنيطنطسقلا ةنيدموالبم نورشعو ةسج أ

 ١ انهم تلاغلا !تييابفاروسبل 3 نابناج 0

 ٌْ ةيدمو اليم ثان اهثوط 00 00

 | ةنيدم يف نيمثيقأ ن ١لاقيو ك0 |

 ظ ْ كتي يف مهف فهلا باحصا اماو فيها باهكأ

 ١ || لبج ىوه فهكااذهو ةنقينو ةيرمومم نيد قاتسرب ١
 ضر ال ا || م4 1

 ْ ٠ ب ا هو وجو بيرجوسو بعل |
 || يلا هنم يضفي مث ذ ةوطخح ةيام تلثرادقم هبف يقجو ُ
 !| تاببا ة5ع هبف ةروقنم نيظاسا ىلع قاور كانهووض ||
 | ةراخم باب هبلع هماقر ا حقم ةبتعلا عفترم تبباهنم |١
 | مهو ةعبس مهد >عو مقرلا ب اسعأ مهو قوملاهبف هروقنم |١١

 ْ ا كنعو روفاكلاورملا وردضصلاب ةيلطم يىمهبونج يلع مابذ
 !| «تفبيرإو هبنذ حنع هسار ةناحتنما يدقار بلك مهلجرا |١
 ْ ين هنم يفخب ال لح ةبقاب همظعا رثكاو فغلأالا هنم ْ

 | هشول ةنيدم يفمه نيذلا !دهشلا مها مقرلا باس |
 لاا اولا بو هاا ا ْ

 || اذهو لايما ةعبرعا ةنبطنطسقفلا دنع زاجملا ضرعو |



 هةروك ذملا :دنرخا نيبو هربحجبلا ىلع حلبلا ضعبو ١

 لبج قوف ةنسحوغلوب ةنيدمو ناسوي ىغلوب ةنيدمو |
 لامثو قرش نيب موي هبنوقسا نيبو اأاهنببو رببك |

 يلاهنمو لامشو قرش نيد موي سطروق ةنيدميلا هنمو ||
 ىلا هسرنرتسا ةنيدم ىنرمو اقرش موي هنيرتسأ كد للم ْ

 ةنيدم نمو لاهثو قرش نيم موي هيموغأر ةنيدم ْ

 هنحر ةني>م يلا اهنمو موي سرش ةنيدم يلا هيرموغار ||

 يلع يو موي يلبوسرخا ةنيدم يلا اهنمو اقرش موي |
 نساردا ةنيدم نم فيرطلاو ينبطنطسقلا ميلخل رهن ظ

 يلآ :

 || اهنم البم نين امث نع سفبنسا برق يلا يهتني ةح |
 دو هرطاق ةنيدم يلا هرجبشا يزاوي نا يلا لبجملا تجو

 || يلا لبجملا حتجو هسوغر ةني>م لصي نا يلا اضيا |
 ١ نا اهادحا ناتني>م لبجلا فلخ و ونغتسا ةنيدم ||
 : اليم رشع انثاواخىوطلابسا نبو هرايكحص  هيناثلاو |

 || برقيلا لصي لح لبجلا حت مث موي هرتبكو ىاحخب نيبو |
 || ةبعش يلع يبانبسو يجابنسةنيدم لا مثيروعرت ةنيدم |

 ١١ نرذاج يذاح نا لارج متروكذملا لبجلاب لصتم لبج |||
 || البمرشع يننا لعوب هبون نم ةنرقمب ل صتياهنم موي يلع ||

 |١ لبجلا ليذ يف يو هناس يلا رهفرحبلا ىلع هنونو اهنم |

 || فبطل لبج قوف ارابىلوارابول لصي نا يلا مقتسي مث |
 || ضرا لصي نايلا ماوق يلعر هو رجبكا لبجلاب لصتي || وو

 || يلإ ةيربلا فيرط ين هقد انبلا رحب ىلع يتلا تساردا نم |||8
 : هذهو هرببك ةربح اهبرقبى ناموي امهنبد ىهآرتب ْ

 ْ مايا ةثلث ةربحجبلا رودو بونجلا ةهج يف اهنم هريبحالا ||
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 || هلحرم هيرمومم ةنيدم يلا هنمو هلحرم سدنك أ
 | نم جرت ميلخلا يلا هيرمومم ةنيدم نمرخا فيرطو |
 !| رهن ةغض لا البمرشع ةسخي تاوحلا ةيرق يلا يلا هيرموجمت ||
 || يالقا يلا مئالبمرشع انثا جلا يلا متنالبم هبقوغلا ةيرمومب |
 || اليمرشع انثا يدوهبلا نصح يلا البمرشع ةسج هداعلا ||

 || هناور حن دكملا ةججرم يلا البمر شع ةبنامت يردا دنسيلا |
 || البم نورشعو ةسج يلب وزع نصح يلا مثالبم نوثلث ||

 || ةسخ نولملا لا م لابما ةقلث ككملا سي انكيلا م |
 ا لبطصا يلا مث البم يشع ةس هنجالم يلا البم نورشعو ئ

 || يلا مثالبم نوثلث ارمعلا نصح يلا لابما ةسجن لكملا |
 ع اهرهنو رجبكر هن يلع يوالبم نورشعو ةعبرما ملخلا |
 || بق ابقرهن يمسيو تارغلارهن ف بصي نا يلا اب ىنج ||
 || اهل هرواجلا دالبلا ر ياس يلا فيصر هيرمومم ةنيدمو ||

 | ةنيدم يلا فيرطلا ةغفص ككذ نفذ اهنع ة>عادنملاو
 || متالبمرشعانتاروعلا يداويلا هيرموت ىرم سوسرط |

 نورشع سبحاملا ىلا هنمو البم رشعانثا هنابسو دا يلا
 |(| يلا هنمو البم رشع .ةسك هبنونق ضبرمم. يلا هنمو البم |
 || ةنس ثوغرب نوبعلا مث البمرشع ةبنامث اسحالار هن ||

 || البمرشع ةسخ نيللا ةنيدم يلا البم يشع ةنس ةباغلا
 : يداو يلا هنمو مايا ةثلث يسهبلا يلا نبدلا ةنيدم نمو

 || انثاركسعملا يلا اقرطلا يداو نمو البم نورشع افرطلا |
 || وهو لابماةرشع بر دلا يلا ركسعملا سمو البمرشع |
 || لبجوهو هرعش يف سبقلارما هركذ يذلا بردلا |
 || نم ابصتن نوسرج دالبو هبل اطنا دالب نيب نجاح |



 | ةيج نم اهبلي يذلا لبجلاو يوراق نيبو مويابزغ |
 | ةنيذم هنيطنطسقلا ةنيدمو البم نورشغع لاسمثلا ||

 || البم نوعبرما سلب وبلبف ةنيدم يلا اهنمو هرجبك |
 || نمو ندملا هذه نم ةبرقم يلعز انجب نولبخ ار هنو ||
 |١ هذه نيبو البس نونسو لبم ةيام هيرموغار يلا هلورس ظ

 || هبلحاسلا كنولص ةنيدمو هيرموغار ةامسملا ةنيدملا ||
 || ةريزج ةيدعتيلا هسرال نموالبم نوعبرماو لبم ةيام

 || برقبرحبلا ىلع يلا ةبنبثا نيبو البم نونامت سيىعا |

 || نيبو هبنبتاو ةسرال نيب رجعو سنوبلب ةريزرج فقبضم |[
 ا ةركذ مدقنملا يرأ دوقرهن بصمورهنلا اذه بصم |!

 ْ ةنيطنطسقلا يلا سأردأ ةنيامس نم فيرطلاوالبم نوسك ||

 1 نوربمراأ ةني>م ىلا سيرا ةرجعمذ أ اهنمو الحاسم |(

 ١ ينريلخ ساأر يلع نورزجمرأ ةني>موالبم نوعبرماو ةينامت :

 !| نوتلثهنابرتم ةنيدنم يلا نوربمر ا ةنيدم نمورتحلا ||

 ' ||| لاسم ةرشعو لبم ةيانم هتومطالابا يلا اسهتمو البم
 |١ البم نورشعو لبم ةيام سرتك ةنيدم يلا اهنمو |

 || نورشع ةبلختلا ىلع اعطق كنولص ةنيدم يلا اسهنمو

 | اهنمو البم نورشعو ةس هنبن> نم يلا اهنمو البم ||
 |١ نموالبم نورشع ةسخورحبلا ىلع لب وسرخاةنيدمملا |!

 ا هني م ىلأ سيلبفخ لنرمورو5تكسالاد< لو هذه سيلبف :

 |١ ىبرج تنش ةنيدم يلا اهنمو البم نورشع ةسنج هلك |

 !| لبم ةياممببلق ةنيدم يلا !اهنموالبم نورشعو ةس ||
 || ةسنيدم مو البس :ةونسو:ةس# نم حنابتيلا هنمو

 ||| وتس دور نمو الهم نورشعوتس دور ةنيدم يلا سخبان ||
 | ىلا

 انف



 ةعبرعأ طاخت ةنيدم ىلا ىدلم نم ةنيدم ىلا ىدلم ا .

 ظ  ةربغص هيفا ىو هازتشت لا ايهدمو هاجرت هنوح ظ
 مايل تالف ةسلوزاىلا ةهتنز لح دى ممتإلاف يؤم ا

 ْ را سس يروم 1 يني يدم ايل ١ يلا مث ْ
 || رحبلا لحاسولع يلا هيلاطنا يلا يي :

 || هربحبلا يلا راهن فصن نطولميلا هيرموم نم ياشلا
 || يولق نمو موي يولق ةنيدم يلا هربحبلا نموراهن فصن ||

 ْ ةنيحم يلا ةبقذاللا ةنيدم نموناسوي هبقذال ةند>م يلا ١
 ْ يفياي زحام ثلد يلم يأ هبذوق نرمو موي هببود ا

 لذ ةيراصبف ىلا لفأط نمو ناوي ولفط تيد ل ِْ

 | نمو 0 ةئلث 00 .ةاقد هاج ىلا مو ع 'ا

 « نمو ناموي هبسامأ ةند حم ىلأ هطاصخت نمو مايإ ا

 5 هدينوكق ٠_:رد فقيرطلاو مايرأ ةنس ع ةنيدم يلا هيساما ١

 ْ ةعبرعا ه>نزال ةنيدم يلا اهنمو لحارم سيورقنايلا |!

 ْ ةتس يرقنم ةنيؤم يلا م ءايا ةس ىطبس ةني حم يلا مايإ ا

 || موصنم نصح ىلا ل دتسم عم هس ةيدحسلل كلا ا
 || نم فقيرطلاو مايا ةعبس هبكاطنا ةنيدم يلا مايا ةثلث ْ

 ||| "نم ةبنيمر١ ١ نم سنيلغت ةنيدم يلا يدلم ةنيدم |[
 || يلا اهنمو ناموي ترعطرخ ةني>ميلا يحلم ةنيدم ||

 ||| ىكجحج نصح يلا ىلاب نمو ناموي هرجغص ةنيجم فو |
 كا ا

 7173737 7 ب اا و جيو 2 ١ 5-3-7 2 لاا 0200 1
 كما هوس

 م 5



 هلم د هك

 13 نال اال اسوا جسور

 هك درق

 ظ ةهج يف ماشلا رحب لصتت اهادحا نا.ةهوف هل جيلخلا ١

 س ديا ةنيدم دنع بونجلا ||
 ظ ةولغ نوكت كانه هتعميو

 ْغ نم مسقلا اذه لوطو سارحو ناجرب كنه هبلعو

 ' اذم نم هيناثلا ةهوفلاو البم نوسجتو ناتيام ميلا

 |١ سطبن رب لصتيو ةنبطنطسقلا نموه يذلا ىيلخلا |
 |١ هبلع سطبن رحب نم هجبورخع حنعو البم نوتس هلوطو |!
 : اينينمر لايبا ةسمادم هيموخ ضرعو ءايمطنخ ةني نم 5

 : ارجعلا ةندام يلا اهنمو مايرأ ةعبرعأ هلامد ةئد دم ىلا ْ

 ١ اليم نورشعم 0 !| ةعبرما ملخلا ساحل يلا اربعلا نمو لبم ةيام ||

 سماشل لقال نم ةمسمانلاب رخل

 ٍ سم اهلا ,مجلقالا نم سماخ ازا نهال يذلانا

 7# ||| ةنيدسم هبفو قرشملا هرجسغتو سوطابم دالب هيف |!

 |١ # مصحشلا جرمو © نيدعلا نصحو.:© هيرمومم ||

 | © نالععلا دالب هبفو 2 يكشتسملاو + ثوغرب جرمو ||
 || ب هصالرخو 5 طاقو ةولغطو © هرقناةنيدمهبفو |!
 || جوبقرذو © هبقذالو 2 هينوق هبفو © قابمرالا لحتو |

 ْ سوسرط دعو قدايقغلا لقو نوصح ةلكج ىو يولقو

 | دبقني ةني>م نيرثح دالب هبفو نوللا يلآ

 || هرتسمرهن يلا هبقبن نرم جرت مايإ ةينامت ةيرموجت يلا

 ا هلحرم ةيضابل ةنيدم يلا هلدحرم ةبسنرجت يلا من هلحرم

 | يلخلا نيرابكلا بكارملا هبف >عصنر؟بكررهن يلع يو
 ا هسبسم ةد 5 ىلأ ةيدضايل ةنيدم 1#درزمو هيدفاببل لصتو

 || ىلا هلحرم ير دامرهن يلا هلحرم هروئسق ىلإ هلحرم

 أ سردنك



34 5 
01 
3 

 || رشعاتتا سابسرا لتولا اهنمو البمرشع انتا فقيرطبرت |||
 ||| لابجلا نم قابرو تارغلا >ج رببكرهن يلع سابسراوالبم |[

 نصح ىلا سابسرأ لث نرمو طاشمث لغسا بصيو 00
 |١ ةنيدم ىلاآ دايم نيصح» ىنرمو لابما ةعستر بيكا دابرزم 1
 ةعيض ىلا تابه ةني>م نرمو البم رشع أننا تايه أ

 غني > م ىلا سفقلا ةعبض نمو البم رشع ةسج سقلا ظ
 نينرغلا يذ نصح يلا اهنمو البم ريشعانثا سيدرالا ٠

 مابهلا نصحيلا هنمو البم رشع ةبنامث عبنم نصح ىهو
 ايةراثاميلا هنمو نسسذح نيصحح ىهو البم رشع ةبنامت

 ارش سبلغت يلا ةيرممومم نم فيرطلاو البم رشع ةبنامث

 يلع بقابق ةنيدم يلا ةيرمومت نم جرس نلف جرم يلع
 لحارم سه يوشش يلا بقابق نمو نيتلحرم ىهنلا
 ةفيدام# نتاو لشيارلل ثيلخ ديناردط ةيودسس للا اضل
 سبلقب يلا اهنمو لحارم ثلثنالد>ب ةني ميلا هبنارفا

 سماشل ملدالا نم سداسلا ردا :

 سمالا ملقإلا نم سذاسلا رجلا اذه هنمفت يذلان)
 دالب ةلكحو ناجي رمذأ دالي ضعبوى ةينبمر ١١ ندمرثلا

 دال ما اهنال هعذرب ةنيدم ركوب كلذ نم أدبنو نارلا

 الوط لابس ةثلث ىحع نوكن ١>ج ةرجبك ةني>م يو نارلا

 باب يلا هعذرب ةنيدم نم فقيرطلاواسفرع ا هنمدزو
 ةني ممل هعذرد ةنيدم #درم قرشو لاهش نيب باوبالا

 ةنيدم ىلا عورد نمو اليم نوسحو ةعبرمأ حورد

 ل ةكابجلا نمو الدم نوعبرمأو نانثا ةبخ اهثلا

 نافسيالا ةنيدم لان اورش نمو ماي ةئلث ف موش ةنيج#



 || سارحو ن ىصح اهبلع باوبا هبقو قرشملا يلا برعغملا ||
 || نوديزدلا يلا بردلا نمو جرم اخلاو لخا حلا بقترت ا

 | ىضشو فود در رح يلا هنمو البم رشع اننا ..رصخحوقف |

 ْ لاسيما ةعبس تا نوجا يلا هنمو البم رشع انثا نصح ْ

 | انثا قبلعلا يلا اهنمو البمرشعانثارهزلا يلا هنمو ||
 |١ البمرشع انثا سوسرط يلا فيلعلا نمو البمرشع ||
 || جلخمف ىلع س ددايلا سوسرط نمرخا فقيرط ةغصو |
 : البم شع انثا قبلعلا يلا  سوسرط نم ةنبطنطسقلا :

 ِْ ا السر معارت) تاريرعلا كا هاهم سا نأ ةرهولا كا ْ

 ظ اليمرشع انثا نوديزجلا يلا مث لابما ةعبس فوب درعملا 0

 : ةعسن هيرجلا يلإ مث البم شع اننثا ةرسي موركلا يلا مث ا :

 1ْ نورشع بلوط يلا اليم نورشع سي انك ىلا مث اليمرشع 1

 ١١ اليم رشع ةسههسقلب يلا اليمرشع ةسجو حب م يلا اليم 1

 || نصح وهو يرعولم يلا لابما ةعسن فقسالاج رم يلا 1

 || يداو يلا البم نورشع مانصالا ةيرق ىلا يعل اال ْش
 أ[| يلا البم رشع ةسج ىطولفيلا البم رشع ةعبس عب رلا :

 ١ 01 4 0و مالا هيج يرياوجسلا

ْ 0 ْ 

 ا يلا مث البمر شعانتثا ةبطو تنم نصح يلا مثلابما ةعست

 ا ةقلث فبصملا مف ىلع نس دبا يلا مث ناليم قاتسرلا ا

 || يلاذك نم جرتخ- يلشلا 2 نمربسملا دارا ف البمرشع |
 |١ يلا يجادل ابظوو مداواوع فقيد بزل م هلحرمولداب |[

 ا ةنيدجم ىلإ هنمو هلحرم مظع رسج هيلع رهنوهوومثب ||

 8 | ةنسرجح |



 ١١ نيباهناف نيقزااببماماو مورلادالب عبجيلارفاسي |||
 || ةردججبلا يف ماساش نمو ةبنبمرا دو>دحو ةريزجلا دودح |||

 ْ هبنبمرا نرموالبم نيعبسو نينثا ةينيمر | يلا ةغارملا نم ١

 |١ ناتلححرم يوالبم نوعبرماو ةسغ ساس ةنيدميلا |||
 ١ نورشعو ةعبس ىوتح ةني هم يل ىسابس ةنيدم (.:رمو ا

 || اهنمو البم نوعست يفركرب يلا يبوح ةنيدم نموالبم ||
 ١ وى اليم نوعبرماو ةسكج سنورا ةندحم ىلااضيا |||

 || رمايا ةثلث :طالخ ةنيذم يلا سنحرىنومو ناتلخزم ||
 || نيلدب ةنيدم يلا طالخن نموالبم نوعبسو ةسغو |||

 || نورشعو ةعست قزرا يلا نيل>ب نمو اليم نوعبسو ةس ||[
 ْ نيقرانابم نم ماير ةعبرما نيقرانابم يلا قزرا نمو اليم

 1 ١ طالخ نونج- يفو ناتلح رم ةريرجلا ضر نم حماها

 2 || برغم يلا تاوشملا رم ةذخا دحام وك سنجرأو

 0 ١ اليم نيرشعو ةعبس ةعبس ى البم نوسكو ةعبس اهلوط

 | تناك ناسحتلاو نار >حعو نارؤك هنيذم نااضيأ لاقي

 | ©حاوسو#بيوسنلاو © لبيد ةروك تناكورزخلا ةلكم 3
 ا ١ مورلا ةككم ف 4 سبسدعايو + سنحراو + طالبخو

 ا اهيف يلا ناوربش ايهم نين تلضو نايلأ سرفلا اهكتفان ْ ٍْ

 ١ يدف ةرو هتسم ناوبحلا نيع اهبف نا لاقي يلاو يسوم ةركك ْ

 ةنيدمو هعذرب ةنيدم ينبو ناقليبلا ةنيدم نايق بلملا |

 1 ةنئيدم ناآورشون كلما يبو 5 نيلا حبمو : هلبق 1

 1 ةنيدمو 5 ةركركة ني >مو مزخلا رسب يليامم 8 نارباسلا 1

 || لبجلا باوبا يلع هرجثك اروصقروسو :3 باوبالاو بابلا |[
 | يبوارصق ةيام ثلثو فبن يو فبقلا لبج ىمسملا |[
 ' ١ © مد>نمبو 3 رجالب مزخلا ضرا ىليام باب جماسخ 1



 ْ ةثلث رببكا لبجلا ىلع ىقو شوما نصت يلا مث مايا ةغلث ئ

 ْ' فيرطظو ماير ةثلث شبلغت لا شوما نصح نمو مايا

 يل يندلم ا را

 ياسا ا ا

 || ىلا اهنمو هلحرم هينورماهلا يلا !اهنمو اهتالاح عب يف
 |ةاداطنيوب اووي :وطعرزلا ةملوبف شرا وولا دوسل) ةيتلرلا

 ِ ٍئدلم نم هصبسملا يلا يئدلم موطنا فيرطلاو

 || يلإ يةورج ةئيدسم ىلا كا نيرا ارنا يت
 1 يلا ماير ةسج هيصان ةنيدم يلا مايا ةس رود لق

 هيكاطنا يلا هصالزخ نم فيرطلاو مابا ةنلث ةصبصملا
 |١ شومن ليج يلا مايا ةثلث هنربا نضحيلا هصالرخ نم

 ا كرف علا ةوسكا ول ناسوي ظبي نصح يلا ناموي

 هلحرم هدصيصلا ىلا هلحزم هنذأ ةنيدفمىلا موج سودسرط

 ا ندم نم نيقي مافابمو نيقرانابم لا ف لم نم فيرطلاو

 || شومن لبج يف يفاب نصح يلا ي>لم نف يرغصلا ةبنبمرا
 . [|| نصح يلا هنمو هلخرم رجهش نصح يلا هنمو ناتلحرم
 || ىقبلا يداو يلا هنامرلا نصح نمو. البم نوثلث هنامزلا
 || رشع ةينامتاقرع ةني>ميلارقبلا يداو نموالبم شعةبنامت

 ٍْ هديل ربها ى ناك عز يقيمون ةنلججس ازعل ْ

 ْ نيويمملا وجل زيزتلا ذم ييقاويو الينا تهابشا ماجا ْ

 ْ يلا ةيرقلا هذه نمو البمرشعانثا امهنبب و ةبطلم نصح ْ

 || لت



 عبرا هبفو لبم ةيامتسهضرعو لبم ةيام نامت لامثلا |[
 أ[| ناف لثاب نورعملا سرلارهن نم هبلع لخ دي امالاريازج

 ||| ةهج نم ايرءاج رهو ىرتلا ضرا نم جرح. سهنلا اذه
 || مسقلارهف نيمدق مسقنيف رافلب لصي نا يلا قرشملا

 [| سمح هانم >ق يذلا ٍباوبالاو بابلارخإ 85 كح اولا ْ

 | جمالا سطبن ردح لصي ةح ابرغم ةنم يناثلا ميقلا

 | كهجح نم طبحملا رحبلاب دوا ةييوعم نح ضرأ نس

 || امالا 79 هعطقالو عام ةعنجرل 10

 || ىشورزجالو هادمال حام رح وهو لثارهن نم هأنغصو
 ْ هرعق. بارق نال هربغو مزلقلا رح فالخب رعقلا مظم ظ

 || نيجسملا ضرأ نم مهنعتمأب نم اجلا هيف بكريو ةاج نيط
 ٍ نراتسربطو لبجلاو نآرلا نوب ا اهورزخلا نضرايلا

 || ةعبرمار حنمي ةنيذم يلا باوبالا باب نرمو ناجرجو
 | لئاةيزم يار هدمت ة نيد كم لكذكو -هراغ مايا
 | ىنراتنيدماممو اهتبصقورزخلا ةنيدم لث أو مايا ةعبس

 |١ ةنيدملا نكسي ككملاواهب ىمسملارهنلا يتغض نم ناترماع |!

 ْ ةماعو هقوسلاو راجلاورهنلا نم هنيرنغلا ةغضلا يف يلا

 |( لوطو هبقرشلا ةغضلا ىف يلا ةنيد1!نونكسي نوانلا

 نوجسمو يراصنرزخلاو لابما ةئلتوحتن لثا ةنيدم
 |(| هبندرما نم ابش دح ا ىلع >يحاربغيالو ناثثوادابعمهبفو ئ

 |١١ نيام يرخر بخ ر خ ةيحان نم قرشلا هبئاج لثاز هذو ظ

 | تح ايز هتيرجو امهنبيدحلا وهو ةيرغلاو هبكاجكا ||
 ١ دح بو قيام ىلا وسي رسم ١

 60ج



 | نوثلثو ةعست سرجم ةنيدم يلا اهنمو البم نورشعو || اهب
 | ةبنامت ناهجس+» يلا اهنمو يتوكبك يلا اهنموالبم 8

 || البمل نوعي ماو ةينامم لبيد 3 !انهنتو اليم نوعترماو |
 || اهنم ةلخاحلاف هجوراخلاو ةلخدلا ناتينبمرا ةينبمراو |||

 | امو 8 ناقز مو 8 سورهاو دج القبلاةو > يوسبو © لبجد |||
 | # طالخو# يروكرد ي اهنم ةجراخلاو اهالاؤ |||

 || دالبل ةلخا دم الق يلات ةنيدم لاجتالاو جناونلاو عالقلا |

 1 ةنيدم نيبو هينيمراو ناججبرعذا دالبل رعغذ يو مورلا ظ

 |١ سيلغتوالق يلا نيبو لحارم ثلث نيقرات امو الق يلاق
 ِ ةد>نزيبارطا ةني مو سبلفت نإبب كذكو لحارم عبرمأ ١

 ظ

 نموالبم نوثلثو ةتس نوهيرسجيلا ناجبإلا نمو ناموي ْ ظ

 باوب الاباب ةنيدمو البم نوتس بابلا يلا موميرسج |||

فسلا يسزم اهطسو فورمزخلا رحب ىلعدهظع ةنيدم |
 ن

 || نم نيدسلاك ناانب اهبلا جرماخلا يسرملا ١ذه مف يلعو |
 ا رمانالا جرماخلاو لخادلا عنم ةلسلس كانهو هينباج |||
 مح ارضصلا نم نادسلا ناذهو ردجلا بحاض نم 1

 ١ سبلغت يلا هعذرب نم فيرطلاو :صاصرلا هنبب غرفا |||
 || يلاهونح نموالبم نورشعو ةعبس هونح لا هعذرب نمجرت |||
 |١ نابح ةنيدم يلا ناكمس نموالبم نوثلث نوكمس ةنيدم |||

 ا ةعلقلا ةنيدسم يلا نابح ةنيدمه نمو البم نوتسو ةثلث |

 ةعبس سرطاقلق يلا هعدرب ةنيدم نم قيرطلاو البم ||| ه ْ

0107 

 اهنمو سطبنر حرت يلع هرببكة نيدم :>نزبارطاو |
 | فاس | مدا 2 ف ظ

0 
0 
1 / 

 هنن رج 200 2ار ع واع هيد ده وخل ف

 سس م يس حب حسم اج اع ا

0 



 أ|| !ذهو ةناصحلاو ةعنملا نم ةياهن يف يو يتترملا بعص
 ' | نم ةيرغلادالب لخاد نم ٍقايرعبكرهن ةفض يلع لبجلا
 سهنلا اذه يمسي و نورغصا يمسي لبجنم قرشملا ةبحان
 نم هيف ر فاسيو براوقلاب رجعي رببك رهن ىهو اذور نهن
 نيبو ناجاج ةنيدميلا مث ماوح ةنيدم يلا ةربحبلا
 || هلامشب مايح ةنيدمو مايا ةعبس ناجاجو مابح

 أ|| ةهج نم ماوح ةنيدم لغسا عقيو هناصحلا نم ةياهن يف
 ||| رجبكا لبجلا نم لامثلا ةبحان نم تاي مظعرهن لامثلا

 جاثلا هتنقولا ححا قتريال مظع لبج ىهشو ماغرم |

 || ربنلا لم اذا هبف >جويو هبلع يلاونملا> هاو هب يذلا |
 || اذه ضابغ يفو دروزاللار هرعق نم جرضسيوربتكا ||
 ةنسدع : >لج هل ناويح- ىهو رجنلا يهدأ ناوبخلا ىهنلا 2

 رببكا نقلا ةهقلا نم يواسيو سب ىلا >بج يف ةبوسنم |
 مرورلا دالب عبج يلا جرتخي و رجلا ناوبحلا هنم داصيو ||

 رفص بلاعث د>جوي ىهنلا ذه ضابغ يفد نمرالاو
 ككت لها كولمو ةلبلق يو بهذلا نول يلع اهناولا
 جر ١ىا نوكرتمالو رههب ابث يف اهنوسبلي ةبحانلا
 دنمر خب ةزقلا يلا لبجرهنلا اذه ةفض يلعو يغب اهنم
 ارغام هن ىلا اهرشاب لصت ام عوبني فلا نم >يرمأ
 امهنم ةدحا ىلا ميا نينصحلاك ناتني>م هالعأ ىلعو

 هذه نيبو مويرجسم امهنهببى هغداب ةبن اثلاو هجون
 الامث اهنم يو لحارم تس مزراوخ ةربحبو ةعقنلا
 اممادحا ميا ناتنيدم مولذملا لبجلا لايرذا يلعو

 رسال :



 عرب ب7 ا # و92 بسم هب

 ||| #لتدعص ةنيدم نارزخ ضران يبو ةاضيبلاو |||
 || اضيا يرغصلا ةبنبمرا نمو دابق نورجف ةنيدمو |||
 | © ناحالاو# لاسكو + ساشلاو © هيربانصو © يوح |[|

 | ةبابلاةني حمو: يكسو 5 ناونحو © نابيدرجلا ةعلقو ||
 || اهبف فِنقلا لبج ف باعش هاوفا يهف باوبالااماث |||

 | نارياسلا بابو #ناللا باب ى + لوص باب اهنم نوصح-
 | ليج كن يصب لاجتاو يقر اشتم تايوجمت زال بايو
 | © ناييراك بابو هاش نالبق بارو #ريرسلا بحاص
 + هأش نابل بابو. أش نلريا باب هنيساسردط بابو

 وقول ست ينعا ايي ناووبل اة ز بابا

 1 سهنفرألا رهن اساق قرشملا يلا برغل نم اهترمتو ركارهنو :١

 0 لبجلا ةيجحان رم جرخ ىهو نفسلا هبخ يرست_ر ببك

 2 ٌْ عجم نوكمسو ةونتححدو لح ىلع حته مث سبلغتب رهف ا

 1 ىسرلا ىهن لكذكو مزدملا رحب ف بصي و سرلا ىهن عم

 ئ القا .نم ةلخا حلا ةبنيمرا يعاون نم جرسخ | <جرجبك |||

 |١ نايلا اهلامهث قرى نارلا مهن هبف بصبف نارلاب رهف

 ظ هاجقلببلا قلاع, ايهنيونرلا هييوفاو مث ناثرو قاب ْ

 | ف ص يف 0 ادا :

 | لوقنف رز لا رجب يمدملا وسر مح دا البلا ٍْ

 ||| ماحجلا نم يشب لصتمرجغ عطقنمر حب ناسرد طرح نا ||
 1 يلاراسي فيرح" عم قرشلا يلا برغملا ينرم هاوطو ا



 دن او هابلإ لعتسي جالع لج هنا ىارتالاركذت نول |||
 ةعيرما ىلعو ةربحجلا هذه قرش يفو روقنقسلا نم يوقا

 أ| ةهج لك نموهاماو هبلا هنميقتري عضوم لبجلا اذهل |
 || ليجلا ذه لصا رفح حقو هيلا دوعصلا نكهال سلما |
 فيرط هبف لبجلا فوج يف لصتم هنم بقثو رببك باب
 ةنيدملا ثبح لبجلا يلعا يلا !>عاص يب ماعتوذ جرممدم

 ثبحب ةفاقثلاو ةناصحلا نم ةياهن يف ةنيدملا هذه ||

 طسو ينو طقف دحاو لجراهبف مادام اهبلا لضوتيال |
 هنم برشي ربثك ب خع اهوام ةعبان نيع ةنيدملا هذه |

 يفتح قروسلا بيا هنم ضافام ضبغمو هب فرصتي و
 نمو رثا املا ذل >جويالو هرقتسم لصي نيا معيال :

 عبرا بونجلا ةهج يف ةماهت ةنيدم يلا اذرخ ةعلق ||
 اياتىق ىمسملا لببجملا يلا اذرشح ةني>م نمو لحارم ||

 جوىجامو جوجابب ظبد< يذلا لبجلا اذهو مايا ةعبس
 نراو ةنبلا هنم يثيلا حعصيال تابنجلا جاف لبجوهو

 هناو هبدقعنملا حافلا ةرثك هتنق يلا لصوتي رث حعص ||

 هبش هبلع لبجلا اذه يلعا نالوادبا هنم لاكيال ||
 اذهو هنم لوزيالو هنع لجنيال هلكره>لا١دبا بابضلا ||
 ةربثك ن ىم جوجامو جوجاب دالب نرم هفلخ لبجلا ١|
 || يربل ترجف سانلا نمر دانلا لبجلا | ذهب فلعت امبرمو |
 اما هعوجر نكهالو عجريالف هغلخامو هالعا ينام ||

 لبجلا فلخ يلا مالا ضبقلوا هبلع ناوبحلا ناودنعل ||
 ظ ربعلاب عجر اهرمو متالارياس نم مهبلعارط نم يلع ظ

 | يتلا ضرالا لكت يف لبللاب يار هناردخف مهنمذاشلا |

 أ| سبلووجلا ف عفتوم لاءلبجوهو ادرخ لبج اهنم مايا |



 ١( نوثلث اهتلامرخا يلار دهس ةنيدم نموززل ارحب |!

 | لهاو ريرسلا بحاصو البم نوسجو دحا ريرسلا |||
 || نماكلم نالريرسلا», ةنيدملا تبميو يراصن هتنيدم |!
 | مرضقي بهذ ريرس هسفنل اهب دخت ١ سرغفلا ولم أ

 : 0 تبلغتو كهف نيينس ف تع مج ]

 | تس ناتسمديلا نوكسلا وحب 4-0 ظ
 ْ رةدهنهس نرمو ماير ةبنامتر حنمس يلا لثا نمولجارم ||

 ||| دودح لوا يلا لثا نمو مايا ةعبرمأ باوبالا باب يلا |

 ما | تباط اذارحبلا اذه عطقي ىاسوي نورشع ساظرب |[(ن

 1 ظ ماب.ا ةعبس ىف باوبالا باببيلا ناتسربط نم اضرع ع جيلا 1

 0١# اذه حايرمو ماي, ةعست يف ةببطلا را املا يطل ١

 |[|  نيثلملاى حا تادرعرلا تاي سو اول وغلا 0

 | اذ هىح“ اضيا مودتف اهرجغ ميم يلا لوحتت مئاموي |

 سماشل لد ١لا نم نماثلا رخل
 أ سماسخلا ملقالا نم نمانلا ءزجلا اذه نمضضت يذلا نا ||
 1 | ةلصتم هرجثك دالبمازغالا دالبو ةيرعغلا دالب نم ةعطق 1

 | اهبلع مهاو ةعبنم لابج مهلو قرشلاو لامذلا يتيجيف |
 ١ ١ نونرخو مهكولم اهب نصخت ةنيصح- نوصحح |"

 ا كلت نوسرخ< كولملا ةهج ىرم لاجر اهبورمهتاوقا ٍ

 َّغ مهج او نوحايى اهبلا نوواي يلا مهتنيدمو ضرالا |
 | ليج سار يلع هعيتم ةعلق يو ماسح يمستاهبلا |



 دنصح ىف نمفغت سداسلا ملقالا نم لوالازجلا اذه ن١

 ||| ىظبب دالبو سباص ضصرا ضعبواهرساب هبناطرب ضرا
 || اهنم هيناطردلا دالبلامسا نم هبق عقو يذلاو
 || ماندو 2 لؤدو + لابحح تنشو + سني رو +. سطفان

 ْ عج نببنركو © سنوبلو *واشتنشو :#ولهم تنشو
 |١ هيفو 7 سيارو © نودورو © سسكو © نيرغا بنكو
 ١ ةيربقلب ن © ناوج تنشو © سياص ةني >موطببدالج نم

 || ىو لام لارحبلا يع هرضخم ةنيدمربقلبنا لوقنف أ
 || اهرجغو بوقاي, تنش يلارف است اهنكارمو نوجا رغق
 || ناوج تنش يلارجقلب نرمو اهل ةرواجلا دالبلا رياسو

 || همزالقنايلا ناوج تنش نم ككذكو اقرشالبم نوعبس ||
 8١١١ نوعب ما لاتشق ةنيدم يلا سرانت نمو البم نوعبرعا

 !| نم جماخ نوجرعق ٍفرحلا رح يلع ةني>م سطنانو |||
 | ةنيدم يلا سطنان نرمو هيناطرب دالب لوا يورحللا ||

 | ةرشعو لبم ةيام هبناطربدالبرخا يينلا لابح تبش
 ١١ تنش ةني>م يلا سطنان ةني»م  نموردلا يف لابم١
 ||| وجاي رحبلا نا ككذو لبم ةيام نانمترحبلا يف لابح
 0 دوعي هح ةيناطرب يىلعأ نم مضفني ىرعقتي ىا ربثك كانه

 || البم ننام سنيرم ةنيحم يلاراس لابح تنش ةنيدملا
 | نوعبرعا لابح تنش يلاربلا ف سنيرم ةني>م نمو
 ||| مام ار حبلا يلع هرضخم ةنيدم لابح تنشو البم |

 ا يلا سطنان ةنيدم نمراسرجعبلا يفرغسلادارا نمو



 | امهنيبووقرد برغ ةدنردواوقرد ىمست هبناثلاوهدنرد |(

 ٌْ قرات عاونارياسو جنمورجغلاو شحبلا راما ههابم ٍ

 ْ اهركذ فباسلا ناجاج ةنيدم يلا ىقرد ةنيدم نمو ْ

 || نيب ناجاج ةنيدم يلا نوغرف نمو لحارم شع ||
 | ةنيدم نم بونجلا فو لخارم تس بونجو برغ |
 || ىحت امهنببو نالهد ةنيدم فيرشت لبلق عم ناجاج ||

 | يف نالهذ نمو ةرماع ربغزوافغم يف لحارم يامث نم ||
 ا نمو هلحرم ةرشعاننثا مابج ةنيدم يلا برغملا ةهجح ظ

 || نيب لحارم عبرا ةهجدقلا ةيرغلا ةنيدم يلا مابح ْ

 | هبحانت ةنيدميلا مابح ةنيدم نمو برغو بونج |'

 ناذور نيبو لحارم ينامت ظ
اذك لحارم عبرمأ نالهذو

 / ك

 ||| لجارم سناب ةنيدم يلا نالهذ ةنيدم نم ||

 || شكذالا دالب نأ شكذا دالب ةلجو هبكاجكا دالب لامتش |

 | لبجلار واج ى اهبقرش اهسانجاو زازغالا دالب اهبيرغ ||
 م لاجن ي يتلا دالبلا هذهو جىجاسو جوجاي,دالبب طبحملا 1

 ١ ةرباسحت يمهيست ةرجبح ضرالا هذه بونج ىو شكذالا |

 || نيسكو نيتياماهرود طبخ نوكي ةربحب يو ةماهت |||
 || ٍيذ هرشن ناالا ةرضخلا ديدش راضخا اهواموالبم |||

 ا لكب شقرم ضيرع كمس هبف جوي وا دج بذع ههطو ٠ْ

 ١ ا ا وم 5-01



 أ|| البم نوتس سياص ةنيدميلا اهنمو رجس ابماهل هاو أ
 ||| نوتس سراتنب ةنيدم يلا شججتا نم اضيا كذكو |||

 ||| رحبلا يلع يتلا لابحم تنشيلا شرج نسوالبم أ
 || البم نوعبس لابح تنش يلا سياص نمو البم نونامث
 || ملقاوهووجلا ملقا شرججتا ةني>دم نم قرشلا يفو
 || نمدبو هلصتم هربثكع مازمو ةرماءيرقةل# هب ورجغض

 ||| ةنيدم نمو شرت انلاب يورتو شرط ةنيدم ندا أأ

 || يلااضيا لاتشق نمو لبم ةياسابرغ سراتنب يلا شرظ
 1 اليم نوخس سينابلا ىلأ شرط نردو اليم نوعبسي شرط

 ةند >لم ةيسنرفا نوم حرضو هبسنرفا ملقا نم يو

 || نمو اليم نوتسامهنبب ناقرش سنابلا نم يو سولاج
 ْش نيبجنرفالا ةينوغرب ملقا نم يلا نوشلا ىل يلا سنابيلا

 ظ ىلا سنابلا _ل:نردو أب ىنجح سنابلا نم قو اليصع نوني

 || ةيامرجطنب يلا سنابلر١ نمو البم نوعبس شرطراج
 ||| ةيسنرفا نموالبم نونامترطبب يلا شرطراج نمولبم

 |( شرتراج نمو ِهيازلاب يورتو صلام ةنيدم اضيا ||[

 |١ ةنيدم يلا صلام ةني>دم نمو البم نوتساقرش اسهبلا

 || يلا يامرب نم كذكو البم نوتس الام يفامرب
 |١ نمو البم نوعبس ايرغ اهركذ فباسلا شرطراج
 || ةنيدم رم قرشلابو البم نوتس سنابلا يلا شرطر اج
 لصتي اليم نونامث اهني ى سدنار هند كلم سولاج

 أ(| امهنببو ةبنورط ضرأ نم يو سيأملا برغملا ةهج نماهب
 ا اليم نوعبس سراقين ةنيحم يلاالامث اهنمو البمنوثلت

 ||| بونجلا نيب هصينرب ضرإ نم نوبل يلا سراقبن نمو
 ْ فرط يلع يتلا سيلب نربوإلبم نوثلثو ةيام بود



 ظ ابش يري الف راهنلاب اتماو هربثك انا ربت لبجلا فلخ

 ْ كرتلا نم فنصلا اذهو الصنم اطلتخمابارسو ابابضالا

 نسورلا ر ابك هوجولا ضارع مهنا لاقي شكذا يمسملا
 هتاذب درغنم مالك مهمالكو ةقارب مهنبعاو ةرجنك روعش ْ

 | مهضراأ نم لامهشلابوراونالارياسو نارجبنلا مهتدابعو

 || نم لوطلا ف خخاوهو ناءرف لبج يمسي رببكل بج
 || اذه طسو فو هلحرم ةرشع نامثوح قرشملا يلا رغما |||

 ْ ام ةكرب ةطسو قو ريدتسم ةبقلاك لاع عضوم لبجملا

 يريالذف هتعلتباالا يث اهبف طقسي الف اهقمم فرعيال

 | ]رم شالو اهيف موعلا يلع سانلا نم دجعار تقيالو

 || هتسستتعلتبا اهيفدوعلا عضو نا ككذكو ناؤبحلا

 ج ىجاي, دالي سيماخلا ملقالا نمرشاعلازجلا ١خف يفنأ

 مهنلخوربنكد دع و هةرماع هربتك دال يو ايلعلا

  رحهنم لجرلا لوط نا يك اهف مو !ادجراغص فلخ
 مهو اسنو ان>حا لوط لثم جىجاي لا نم ينعا
 لااساو مدقتعم يث ياالو مهتنايدام فرعيالو ككذ لم
 , ادجراصق مهلك مو ضرالا هذه لغسا مهضراف جىجام

 مابشا ةثلئزواجتيال مهنم لجرلانا كح رصقلا ةياهنيف
 || ةيياع يف ةريدتسم مههجواو لآذ لثم ميو اسنو
 ئ مهن اذأو ١ دج رنخح بغزلا هينش مهبلعو ةرادتسالا

 | شلل _ ب  بحرتسم ةريدتسم رابك

 سداسلا ملدالا نم لوالا رخل



 الم نوعبرعأ سطنسق ةنيدم يلا سوانث .:رمو اليم

 ْ نمو البم نوئسابرغ لأابحم تنش يلا سوانت ىرمو ئ

 ةسه سعاموطر ةنيدم يلا قرشلا ةهج ف شواربا
 ةني م ىلا سوابب ةنيد>م نم ناناسضياو البم نوعب ماو

 تش اظن وسال البس نون يمك و هأ نزلا حام وعلا
 سجتر بأ نمو البم نوتلث سبجربا يلاربلا فاضيا

 ايونج سجنربا نموالامش لابما ةرشعلابحل تنشولا

 نمو البم نوعبرمأ ةبنورط ضرا نم سياص ةنيدميلا
 ظ يىلعو اليم نونلت سياللا ةندوم ىلا اضيا سجن ربأ ْ

 ينايرص ةنيدحم صلاملا ىلا شاىربا ةنيدم نم كااسلا نيم |[

 ضرا قرشلا ةهج يف نيبخب رفالا ةينوغرب ضرا ماتتو

 اهدعاوقر وهشمو اهندم نمو نيبناللا ةبنوغرب |||
 © هرجبشاو © نوسبسو © هنزأو © هزجنحو © تسيرعأ ظ

 ضرا لامثلا ةهج يف نيبناللا ةبنوغرب يليو © نودربو
 ثورخلاو يرقلاب ةرماع اهنك هربغص ضرا يو هكنوهل ||

 © صام اهندم نرمو تاربخلاو يناوملاو هلصنملا

 نوقلث نو دربو هصام ةنيدم نيدو © يارقو  جابلو

 ةنيدم نمو لبم ةيام هج ابل يلا صام ةنيدم نموالبم
 البم نوعبس يارق ةنيدم يلا قرشو لام نيب هجابل

 برغلا ةهج يف سيار ةنيدم يلا هجابل ةنيدم نمو

 سوبم ةنيدم يلا الامث سيار ةنيدم نمو لبم ةيام
 السيم نوتس صوبمد اصلابو سوبم يازلاب يورتو

 لصفت يو سيردنالفا ضرا هكنرهل ضراب لصتتو

 ©ردرفاو © سنول اهند>م نمو اهلا ةهجح نمرحجلاب
 © تنس يداوو تريادلاو يو .سركاش» ى © ربطببو

 رس



 ||| ةنيدم نمو نوجلاربعقت عماالبم نيس سيار ةنيدم |!

 || اهنمو البم نوتس نوجا فرط يلع عبو نوذر يلا سيار |[

 || يف لشعاد فرط يلع يو سسل يورتو سسعم ةنيدس يلا ||
 | فيو نيرلبنك ةنيدميلا اهتموالبم نوسخر حلا ||

 ١ نيرلبنك ةنيدم نمو البم نورشعو لبمةياس نوجطظسو ||
 || لخاد فرط يلع يوالبم نوس نيبنركت نش ةنيدميلا ||

 ا ةسجخو اليم ةيانم سنوبل ةنيدم ىلا اهنمورحبلا يف ظ

 (| نوسيو ةيامواش تنش ةنيدم ىلا اهنمو اليم نورشعو ||

 : البمنوسح ماند ةتي>م يلا اسهنمو لبم ةيامرعجلا يع ٍ

 ١ ةنيد>حم ىنرمو المم نوسك لود ةنيدم ىلا ماند ..رزمو ||

 || ةني>م نمو البم نوس لاب تنش ةنيدم ىلا لود |!

 || نروعست سياص ةنيدم يلا ايونجرعلا ين لابح تنش |[
 ْ -يسنرةفأ ضرا نم والدم |[

 || سداسلا ملقالا نم يائلازجلا اذه نمفت يذلانا |!

 1 سر كنالفأدالمىيج ه>نمربدالب و هبسنرذادالب ىه ْ

 1ْ  ضعبو © يرد دالبو © هكنوهل دالجو (ةونبه دالبو ْ

 || ةينوغرب دالب ضعبو © نيبجت رفالا ةبنوغرب دالب |||
 || دالب ضعبو ةربقاب دالب وج ةبناللا دالبو © نيبناللا |||

 || ضعبو 2 هيدنرفا دالبو ي هبنابول دالبو © هراطنرق |
 | هراطلقلا ةريرج دالب ضعب اهبفو  ةبنوبنشدالب ||
 || ةنيدم ي هبنوزط ملقا نم شرججتا ةنيدم نا لوقنف |||

 0-0- موركورببكل م اهل و رجنكر شباهبذ هرببكه نسح |

 ١١ اهلهاو ظ



 1 سيار 0 ا وزااشا تيابو 8 ةررد 8 يذتيت ْ

 ْ هيتس وا درب سوبم معلا نفي
 ا هذي دم نمىالبم نوعبرعأ ابونجب صلام يلازيز سبأ ٠ سمو ا

 ا ةهج يف سنول ةنيدم يلا شيربا نيشلاب يوىدرت دزيردبأ ١

رمو اليم نوعست بونجلا يلأ لانا ديلا أ
 ْ ةنئيدم ن

 (| نمو البم نوثلترهنلا يلع رجظبب ةنيدم يلا سربا |
 ْ عمربطبن ةنيدم نمو البم نوسُج اقرش سنول يلارجطبن '

 ا نرمو البم نورشعو ةسج سربحاج ةنيدم يلا رهنلا ْ

 || يلا نسيربحتج نمو البم نونامت اقرشريارلا لا سربحاج ||
 : ةيدام يلااهنمو اليس نوثلت ابرز سغ اسموطر ةذد م

 ٍ ةفض يلع !>ج ةربغص يو البم نون امن تنش يداو ْ 57

 ||| هلحا لا بكارملا بكرت هنيدملا هذه نمو رجلا |||
 7 ْ هل ىطزاحل لحاسلا نيبو اهنببو هرطلقنا ةنيدم يلا |! 8

 1 رص يف يلا ىيمظعلا ةريزمجلا يىفىالبم نورشعو ةسنخ ||

 || هرر يداويلا تنش يداو نمراشاش ىرمو تاجظلا ||

 أ نيدلو نصحيلا هرر يداو نمو رمجلا يلعالبم نينس |
 !| نمرطا ترب يلا ني>لو نىرموابرغالبم نوثلتر ىلا ىلع |||

 ا نمو اليم نورشعو ةس ايؤر خبلا ىلع ةنيدنم يو ٌ

 ٍْ دالب يامركذ مدقنملا هبايد ةنيدم يلازيرطا ترب 1

 || سر نالوا ضرا يليو البم نورشعو ةسخ هي حنمرب |
 || نمو لحاسلا يلي ام يو نامل ضرا قرشملا ةهج يف |||
 || 2 سحرماو : يارمو © ظنقو © يانرطاهندم ||
 ضر الأ هذهب لصتيو ةرجبم تغشو ٌ

 ْ اهيقرش يجب نم

 | ضر اباهب ىنج ةهج رم لصتيو ةيدنرفا ضرا
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 : ةئنددم يلا ابودجم رجلا يف تشفى د يدأى: نرمقف هكنرهل

 || نوتسو ةيام سجربا يلازيارلا نموالبم نون امتزيارلا |
 تنش يلا سجربا نمو أف يش رزيارلا نم سجرباو اليم ٍ

 : ةنيدم نموالبم نورشعو ةسغ هربخص ةنيدم يو رجم ْ

 ١ ةيعامركهت ها ةبانسلاا يارطتسيحس حلاصب همها
 |( نيبناللا ضرا بونجلا ةهج فنال ضرا يليو البمرشع |

 || ضراد هكنرهل ضرا برغملا ةهج نماهب طبت |[
 || هبأ ىص ضرا اهبونج- ىف اهبليو نيبن اللا ةينوغرب ||

 || هبنوصش ضرا قرشملا ةهج نسرم اهبليىرجباب ضراو ْ
 : ةنيدم ةيناللا دالب دعاوقت نمو هيردرخأ دالب ضعبو ||

 : ايىونج البم نوثلت هرجمرق ةند لم يملأ اههنمو هصنايم :

 | هيمن يلماقي حس نمد نيرمارهن يف نيرموم رهن عقي اهبو 1

 لا || نمو قرشو لام نيب البم نوتس هبنوملق ةنيدميلا || وى

 /|| دامث لبم ةيام ظيرتسا ةنيدم يلا ةبنولق ةنيدم ||
 || هوم د نع كبنرغلا فيفا بينو وين لفن ظيرتسلو ْ

 هنس يلا جر بي هش لك فز ةيناذلا مدون ةطاحسم ْ

 ْ يلا هصنايم ةنيدم ىنرم كذكو اليم نوعبس :

 1 هدرجتكنا يل ةينولف رم ىافرش اليم نوعبرمأ هدرتفبرد ْ

 ١ هدرتفدبرب ةنيدم ىنرم كذكحكو أببىنجح اليم نوتس ٍ

 ْ ب ةنيدم ىلا ١ هلصام نمواقرشالبم نونلث هلصام سل ْ

 1 : يلا ه>بره ةنيدم نم للك كو اقرشالبم نوعيس ّْ

 ِ هدير ىيرمو اليم نونس ايرغم ايبونج هصنب ةنيدم 0

 يلإ ةليخام ةنيالم رموالعم نوعبس هلصام ةني>م يلا |

 || ةنيدم هصنب ةنيدموالبم نوعب ماوةسجصنب ةنيدم ||



 اتوب

 ىلا هنوربش نمو نييناللا ةكمراد يو هرببك
 || ىلا هنو بش ىرمو بونجو قرش نيب المم نونامت صاب
 || ةنيدم يلا هنوغرتسا نرمو البم نونا هنوكرتسا

 هبازغلب ةنيدمو.بونجلا ةهج يف البم نوثلث هبازغلب ||

 ضرال ةرواحم ةراطنرق ضراو هراطنرق ضرا ندم نم
 اهب ىنج ةهج نماهب طبح#ى برغلا ةهج نم هيالكيا
 نرمو هيركنأ ضراقرشلا ةهج نمو ةقدانبلا دالب
 ٍْ هراطنرق ضراواهركذمدقنملاهبماون ضرا لاهشلا ةهج

 || دعاوقواهدالب نمو ةطرذ يداوووند نيب يو
 © هبارغلب وي مرطبن و هج هد ساحب د 2 هةراوذباسهن>م

 || ةقدانبلا داليرمواجتدالب هذهلكو 8 هزربوقوالربسو

 ||| ةراطنرق ضرا نم ةقدانبلا رواج يلا دالبلا نمو
 || ةنيدمو ةببىنجملا ةغضلا يف هزردرهن ىلع يوولبب ةنيدم
 |١ قرشلا ةهج يف مايرأ ةعبرمادهزرد ىولبب نيبو هروب ةنيدم

 ةنيدم وى ماير ةئلثوال قبس ةذند ىلم ىلا هررد نه كذتو

 ةنيدم نمو يونا ساما يقرهنلا ةفيف يلعوال قبس

 ١١ نم كذكو ماي. ةئلث الامث هنورش ةنيدم يلا هروب

 ظ عم الاهش م ايا ةثلث هكوبل كبج ةنيدم يلا هزرب ةنيدم

 : اليم نوتس هنورش يلا هكوبل كبج نم لأ خكو بر

 || نونامت هنوكرتسا يلا هنورش ةنيدم نم كذكو
 || هيريرفا ضرا اهلامث ةهج نم ةبناللا ضرا يليىالبم ||

 : ||| ضراقرشملا ةيج سسو أب ىل ضرأ برغملا ةهجج نمو
 : ||| ضرا ن>م نمو مظملارحبلا اهلامث سمو هنوصش
 || جدتوب وت هجخلوركأ و © صاروسو © هلكبس  ةيريرخا

 | اهنمو ةيزيرفا ضرا ةطسوتم يهف هلكبس ةنيدم اماف
 || ىلإ



 || ةنيدم نم كذكوالبم نون امئابؤ طيرتس ةنيدم ىلإ
 ظ 1 .١ ةنيدم سو .البم نود م دايو وباةني شيلا هلكبس

 ْ 01 دب كا ةنيدم نمو تدلابلا ةعبسرجبلا يلع هنزب ظ

 ([| قرشلا ةهجوإ هنزب ةنيدم نمو لبم ةيام هبنولقةنيدم

 | هينوصش 3 نم ةزروو لبم ةيام ةزرو ةنيدم يلا

 سدابعلا يلق لا نم ثلاثا زجل 0 نا
 ةركذن ام دالبلا:نم اهربغو هبباون ضرأ نم ةبقب

 يلع ةراطنرق ضرا نم مالق ةئيدم نأ لوقنف هللا لوح

 1 أ لاهثلا ةهج يهبارغلب ةنيدم يلااهنمو ةزرد رهن

 |1١© يلع هنارب ةنيدم يلا هبارغلب ةنيدم نمو البم نوعبس

 م ||| يلأ هناروب ةنيدم نمو البم نوثلثو ةسج وندرهن
 عقي هناروبو هراوذب نيبو البم نوتس ةراوذب ةنيدم

 || نمو هراطنرق دالب رخا هنازوب نوند رهن هزرد رهن |

0 

 نوعبرما لامهشلا ةهج يف هرقأ ةنيدم يلا مرطبن ةنيدم

 || ضرأ نم جرصخبى هبباون ضرأ نم هرقا ةنيدسو البم
 ْ بي مم ان انايستب برغما ةهج يف نآرمي نارهن ةيباون

 |١' جرخ هذآ مود نم ةب ةبررقمب ىندرهن ىف نابصبف بونجلا يلا

 | كيج ومو طارت يمسي لبج نم نارهنلا ناذه
 || ناقرتغمنارهنلا رهف هينولبدالبو هبباون دالب نيبرزجاح

 || نمووندرهن يفبصي مثادحاو ناربصبف ناسعقج مث
 ٠ مالب ةئد لم نمو اليم نوعستي مالي ةني مما هيلونا

 | ةنيحم نم ل ذكو البم نوتس هبارغلب ةنيد>م يلا

-- 



 || يلا كازيرفا نمو ايرغالبم نوسهت كازيرفا يلا مالب |
 || كازيرفاو © لبم ةيامربباب ضرانم يتلا كرب ضةنيدحم ||
 || ةنيدم نمو هراظنرق ضرا مانت .ةهبلوقاو © مالجو ||
 ا سدهنربأ نمو اليم نوسك س دنربا لآ هلبب كنرفا ا

 (| البم نوعبسو ةس# هنبلر هن ىلع يلا هبناب ةنيدم يلا ْ

 ا الدم نوعسن هناليا ةنيدم أ اضيا هبباي ةنيدم نمو 1

 || لبمةيام هتبرع ةنيدم يلا هناليا نمو هرماع ةنيدم يو |
 ١١ نودرغلب ةنيدم يلا هببان ةنيدم نمو البم نو ىشعو

 ١ يلا هببان ةني>م نمو لحارم سن لاهشلا ةهج يف |

 نو ذرعلق يلا وان نم لك خكو لبم ةيامز ىاذ ةنيدم ||
 نيرايعت 20 - نانتلحرمربلا يف يف ى العم نوعبس :

 )| ةنيدم يلا هنيرم نمو كاذ نم لقارهنلا يفواحج ||
 || هبنو تقم ندم نم يو ناترجبك ناتلحرم اغس حيرشا || اهي
 ||| ماس دارا نمو البم نوسعح وسبن ةنيدم يلا اهنمو ||

 | لحارم سم هلقارزم ةنيدم يلا هبارغبرح- ةنيدم نم ١|

 || هروبك هلحرم ابسترهن بصميلا هنيدملا نم جرت ||
 نمو هلقارم ةنيدم يلا لحارم عبرمارهنلا عمدعصت ||
 ا عبرمأ بونجملا ةهج قوبسنت ةنيدم ىلا هلقازم ةنيدم ْ

 | قوبتنم ةنيدم يلا هلقازم ةنيدم نيورابكص لحارم ١
 يلا لقارقا ةنيدم نمو لحارم سخ برغلا ةبحان |

 نرم ىاقرش لقارقا نم يو لبم ةيام هي نابج ةنيدم
 |١ نمو البم نوتس هيالقبن ةنيدم يلا هيزمابخ ةني>م |

 || ليم ةيام هرابوس ضرا نم يئموس يلا ايالقبن ةنيدم ||
 |١ لبم ةيام كرب ىبب يلا لقارقا ةنيدم نم كذكو

 || كربوببو هلاه نيبو اضيا هبنوصش ضرا نم كرب ىبدجو
 ١ نوب رحأ

 0 . يموتوا تمس دعو ع يرو جرح رص وهمس هع دسم د + 955 ت1 جن اظن 771007 2337 قطر

 الز عا ترف تاع هن 1 ول

 سس

117 [ [ [ [ [ [ 1117111 
 1 ب



 || اير هزدلوذ ةيؤم يلا كربرغوبن نموالبم نوعبرما |
 || يلا بونجلا ةهج يف كرب وبن ةنيدم نمو االبم نوتسن ||

 || ةنيدم نمو لحارم عبرما يو لبم ةيام هصالوق ةنيدم |
 |١١ ضرأ نم هددره ةنيدم ىلأ برغلا ةهجج ىف هةصالوق ْ

 || هنيدم يلا اضيا هلاه نمو لبم ةيام قرشلا ةيجى |

 || يلع هرزو ةنيدم يلا كرب وبن نموالبم نوبامت هلشم ||
 ْ اليم نوعبس هربل د يلا ةلاه نمو اليم سشيع ةسعرمهنلا :

 اليم نوتس برغلا ةهج يفسناروس يلا كرب موبذ نمو

 | ال مم نورشعو ةسؤتاجظلارحب يلا هرزو نمو ْ

 نا
 بأ ||| سداسلا ملق الا نم عبارلازجلا اذه نمضت يذلا نا

 / ةبسورلا دالب ضعبو هيلوتج ضرأو هينامرج ملقا ٍْ ئ

 |١ توسبن 3 اهدالب نماسهبفف ةبلوثح ضرا امان يوصقلا ||

 ||| © هسمو © يوبتو #وندبنو ةراسقربو 3و رثاو |
 ||| نم هبفو # سونبسمو + سوبنرغاو :افس حيرفاو |
 ||| 2 سونرقاو ©رقلغبلو © ضوراق © هبنامرجدالب |!
 ||| 2 برك و #ساطاو 8 لابهر فو © يلبندو + سونبساو |
 | 2يلدوكساو © يلناو #سرتسبو  يلوعو#همرثلاقسو |

 ||| 2 نجاو ةولبخاو © سلربو © هناطمطو © هنبسلدو |
 ||| #يلكسرب يلا قبمو + نالكسربو  هبجسو ةوننف ندد ||

 || تايالمجلاقو © سوبندامو :+ سوبنسزمو + ييمرعأو |

 ||| + ةنيطنطسقلاو يورد و + سقسمسج ابلوبو 1

 || 2سلبىلاغو © حيماو + سغولياو + وتسرداو ||
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 !| دالبلا هذهلكو ةولبخاى © ىلبورسؤو ةوكبلسابو ||

 | لس ميسم نك رو هم ندمو مو ٠

 7 هبنرس باعب نم يوما عرل 1 اليم نوعبرما ||
 | بصي نا يلا رهو اهبقرش ةهج نمورنا ةبن>< رهف |
 ١ نايلارهنلا اذهره مثادحاو ناردصبفاقاروم رهنؤ |
 ١ ةنيدت# نيران ديردا نم ةيرقم وعزت دوه بس |
 5 تدق 5 نوعب ما مسك ةند حلم يلاورنأ :

 ا يلا سوترملا نذرت وم
 اليم نوسج نولس ةني >م يلا قرشلا ةهج يفاهنموالبم !

 اهنم البمرشع يننا ىلع يمظعلا ةنيطنطسقلا ةنيدم ا

 نوسكح اب غوقلغبل ةنيام اضيا قول ةني لم نمو

 ىلع :ةنبطنطسقلا كليو نس نقورطلا ةكصو البم

 نك سلوب ةنيدم ثبحوندرهن بصم يلا لحاسلا
 ةسّجسغوليا ةنيدم يلا ةنيطنطسقلا نم جرخ كذاش |
 رحبلا ىلع عغترم لبج يلع ةنيدم يو البن نورشعو ْ

 ةسك ابى بجا ةني>م يلا سغوليا نمو البم رشع "ىنتا

 نورشعو ةسج سلبوناءا ةنيدم يلا اهنمو البم نورشعو :

 نورشعو ةسؤرحبلا لخاس يبعوكبلساب يلا اهنمو البم |
 ةسيئرحبلا ىلع يلب ورس ةنيدم يلاوكيلساب نسموالبم ||

 ةشجولبخا ةنيدم يلا اهنم لا خكواالبم نورشعو |
 يشع اننا هضرع رجلا نم نوج اههنيبوالبم نورشعو ||

 1 7 5 5 يبوس جك
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 || ىلا ولبخا نمو البم نورشع نوججلا اذه لوطوالبم |||
 | يلا نما نموالبم نورشعو ةسؤيرحلا يع نها ةنيدم |||

 || ىرتسقومرا ةنيدميلا سل دب نموالبمن وست سلدب |[
 |افس كديرفا ةنيدم نمو البم نورشعو ةسجخ أ

 فصنو نامويورتسقرق ةنيدلم يلاون درهنرهنلا عمالزاب |[
 كليب ىهو يدبب ةنيدم يلارهنلا عم ار دحم اهنمو |[

 ظ نم ككذك وربك فصنو هريروكح ذلارهتلا 00 ظ

 ههتسلكسرب ةليحم ل !ةيزعلاف عرس عدلا نمى و باصنو ظ

 هنيس د ةني >م يلا هسفالكشرب ىنرمو ارش ماي ةعبرعا ا

 اهنضو هرضسم ةني ام ةهندس د ةنيدموى ماي ةعبرمأ اقرش

 نا اورتسقو مرا نمو ناسوي ابونجاورتسقومرا ةني دم يلا ا

 | يلا سلب ةنيدم نم تقيرطلاو سلذب ةديدم يلا 0-0

 ةهج يف وتنقرد ةنيدم يل! اسهنمو البم نوذ امئايرغرتلا
 ْ ةنيدم يلاوتنقرب ةنيدحم نمو موي يوالبم نوثلث برغلا

 ةئني دم يلا الكسرب يىلاسقبم نمو موي هفالكسرد يلاقبم ||

 |١ فصتانغ يبمعغا ةنيدسم يلا اسهنمو موي سىنبسرام

 . سوهتسا نمو موي أي ع سوهتسا يلا ينبمرغا نمو موي |
 | ةنيدم نمو مايا ةقلث اب ىنج- سقمسج ابلوب ةنيدميلا |

 || موي ايالاهلاف ةنيدم يلا قرشلا ةهج ف سقمسج ابلوب ||
 !| رشع انثا سونيدام ةنيدن يلا ايالاهلاق ةنيدم ىرمو ||

 ||| نوسج يئورحت ةنيدميلا اضيا ايالاهلاق ةنيدحم نمالبم |

 ةبسبلم ةنيدم يلا سونيذام نمو البم نورشعو ةبنامث أ



 |١ سداسلا ملقالا نم سماخلازجلا ذه نمضت يذلا نا أ!
 | ضرا نم ةعلقاضيا نمضتو يسطبنلا رحبلانم ةعلق |

 || ضرا < نم ارجثكو ةبسورلا ضر١ نم اهلثمو ناجرب |
 | يجصلخ رصوم يبطبنلا رجلا !ذه نا لوقنف ةينامقلا |
 || اماو يرحم رشع ةئلث قرشملا يلا برغملا نم هلوطرجبك |
 |١ ةكض يعورا ةتسهبف عضوم ضرعاو فاتق هضع |||

 ||| 8 هبلقره دالب برغملا ليام هببونلا رجلا اذه |||
 || + هيرمزسخلا دالبو ج مطلبلا دالبو  ناقلببلا دالب مث ||

 || هردبمو + ناجرب ضراو © هبسورلاو هبنامقلا دالبو | اهي
 |١١/ نم اهنلا لصاولا ميلجلا. نم ةنيظنطسقلا بنج نم || 3

 || هتهوف نا ككذو مظملارحبلاب لصتملا. ياشلار حلا |||
 || هلوطو لابما ةتس ةعس نوكت ةنبطنطسقلا ةنيدم حنع ||

 || نوتس يسطبنلا ميلخلاب هلاصتا لوايلا ةنيطنطسقلا نم
 || ةنيدم هبلع سطبنرح نم هجورخ لوا حنعو اليم ||
 ||| قرشملا ةهج يف نوجن هنم كانه جرحي ىةانسم يمست ||[
 | هيدومقن ةنيدم كانه هبلعو نونلا فاظعنإ فطعنيف |||
 ||| يحب يلا موكخملا يللا مف لصتيو هبنودعاجةنيدمو ||

 ١١ ى1#:زم ةينيمرا ضرال هرواجملا هبلحاسلا :دنزيارطا ْ

 || ميلخلا ةهوف يلع يتلا ةانسم .ةنيدم يلا ةنبطنطسقلا |||
 | ةريزج يلا ةببوننجلا ةغضلا عم اقرشم ردسي كنه نمو |||

 1 ةيسبت 3



 :وغرزهن عقوم ىلا هريرخجلا هذه نمو لبم ةيام ةبسيبند

 ئ اس بئارملا لجسرببكن اقلببلا دالب نم ٍقايرهنوهو ]

 : يصف نمؤ دج هةضدرع رحبلا يف هبصمدنغ هتشوفو

 ٍِ دلك )حجاشلاو التم نوتس هبلقره ةنيدم يلارهنلا١ اذه

 |١ ببصم يلا هبلقره ىرمو شرخ لابجنو سورتو ناوجا
 : اورطشماش يلا اهنمو البم نونامثو ةسه وثانربرهن

 |١ عنيد بؤنفلا ةهج ىفاهلياقيو اليمرشع ةسج

 || ىناثرث رهنلا اذه يمسيووداثرث رهن يلع يلا يروثرب
 || اورطشماش ةنيدم نمو البم نوسج نينني>ملا نيبو

 || ةنيدم يلا اهنمو البم نوسكحو ةيام يرتكبش ةني ذم يلا
 . || وجل يوسا# ةنوحش لاغلاق اهتمو ويس ةيان قانون
 ة| |١ نوسكحو ليم ةياسوببال ةنيدم يلا هنمو لحارم عيرعا

 د قرعتو ةهجلا بسنت اهبلاو هرماع هرجبكة نيم يوالبم

 7 || اهنمو هيرعوطسن مورلا نم ليبق ميو ناللا ضرااهضرا
 ' ||| حالارجلا ةغض يلع يو البم نوعبرعا هبناق ةنيدم4يلا

 : اهنمو ب1 قوام نايلاسلا ليسو هييضس بالا

 : قلع لج قو البط ةزشاقو لش رام .يوززبارطا ةنودبق |

 ا توم سولت لا -0- سو حاحا وكلا ظ

 ْ كج !لطأ هاييدخلا ب ةيظنطسقلا ىلا :ذنزيارطا

 || ةنيدم يفىمايا ةسخ هيدنكيلا اهنمو نيموي «>سرب يلا |[
 1 اأدحح ةربعص ةني حم يوىمايا ةقلث هملايلااهنمو هربغص ظ

 || اورطشمانش يلا مث ناسوي ىلب ىبتسا ةنيدن يل! اسهنمو |
 || ثالث هبلقره يو سوالكريلا م ماي.أ هند هيله



 ظ انمار كاوا دال قاب ةنيطنطسقلا يل م رات رم ||
 ا ةفضلا نماخرطم ةنيجم ىلا ةيبطنطسقلا نم نقيزلطلا ا

 | ةسف سفغوليا يلا ةنيظنطسقلا نم اضيا جرجخت هبلامثلا
 || ةسج ايخبهعا ةنيدم يلا سغوليا نرمو البم نورشعو

 نورشعو سن سيب ىباغا يل ايذبج) نيو البم نورشعو 1

 ه4 ند وتس 10 ريس يحس ا
 ١١ نوج امهنبيو البم نورشعو ةسج ىلبد ١ يلا يبورس |[

 || نمو ينو نورشع ردلا يف هلوطو ف ةنلث هضرع ا

 يع 0و نوييبخ ناين هيي ْ
 اهيهتنو هو ةيبياتا يناس هنلا نمو لابمأ ةثلث ىند || 4

 1 ةنوتمرا لا كبح نيس سلول خاللم نوسجةي رق |

 ||| هطبلاج يلا هنوسرك نمو البم نونامت ككذو ابشالا يرحم |||
 ||| يلا هطبلاج برمو نيبنامقلا دالب نم يوالبم نونلث ||

 || ةبنامث هضايل ةنيدم يلا اهنمو لابما ةرشع يظبباترب |

 ١ ياليت مو لاسم] ةرشع هظيبولاش ىلإ ابيوتمو لاونا |
 ||| عقوم نمو البم نورشع رحبلا يلع هبطاطلش ةنيدم ||
 ||| عقوم يلا ثوب سمو البم نورشع رثوب يلا هيداطلش |[
 أ هخرام لإ هيةيورا رهن عاوم ار هبسوزرب ]ا

 ” تاطظلا محب 97 7 الك طبكا لوجود ا يهيداه مكامن ا

 | : لبجلا اذه لصنيو.ضرالا ضرع دانا يم ||
 ْن |



 ممزوج َّق ف ةرشملا يصقأ ىف جىجاسو جىجاي دالب خاب نا |

 ا دوسالا مظملا يحجلا لصي فنايلا بونجلا ةهج يف ارام ا

 || ءرسيدنأ 00 0 سيمت ا

 |( لحاسلا نرم لباقتو ٍقرشملا ل!برغملا نم اهلىطو |
 || ,ىرمو يرحح فصن رحبلا يف امهنبيو هسوبس ةنيدم ||

 || نايرحم هبنرس ةريزج يلا قرشلا ةهج ف هريزجلا هذه
 ||| سلا يف امهنببو هنوسرك هبلحاسلا دالبلا نم اهلياقيو ||

 أ اخرطم .ةنيدميلا هبنرسةريزج نمو يرخ فصن

 || هبنرسةريزج نمو ير ضعبو يرجح هبلحاسلا
 نوعبرمأ امهنمب و هيدرغأ ةربزجح بونججلا ةهج ىف اصيا 1

 || ةنيدم يلا هيدرغ ةريزج ىنرمو رجلا فاعطقالبم ]

 1 ةريرجةريزجلا هذخهو ماجة ثلث هبلخاسلا :>نزيارطا ا

 (| ةلزا ةرهزج يلا قرشلا ةهج ىف اهنمو هزماء هرببكح 9

 ع هد>نزبارطانيب ةطسوتم هرماعةريز < ىفى اليم نورشع أ

 ْ ْ امعجارو ارام رجلا عطق لزاما اهبلعو اخرطمو ا ْ

 م ةنيدم نم نأ لوقنف ناجري ند>مركذيلا نالا عجرنلو 1

 || يلا يناثلا نجلا ين اذه ليقافهركذ فباسلا بيركنز ||
 1 ةنيدميلا سنرتسي ةنيدم نمو موي سيرتسب ةنيدم ا

 1 ني نيالا هيو مدا يسون بج ارتست ا

 ئ يولوغ ةنيدحم هيل اهنمو مدي فصن اورتسقونا ةنيدم ا

 0 نمو مدي فصن يشأ ةنيدس يلا فش ةنيذم نمو ا

00 



 ١ ف يدلكسو ' © هلازو © هنسول >افدالب نم نجا! ذه ١

 | نمراو © هس سنومربو © يلب وتسو »+ هبسنلغفو 2 ||
 !| ناكو © هبسواو © هكساسو + هغجولو 3 هبناسارنو © |١

 ٍ ا امان + هسلومو + يكسلاو :ج ىنقو + ىالزرب و 13 هأوزرس ف

 || يل اهنمو سرباند رهن يلع ا هعضوم هسنومرب ةنيدم ||
 ١١ ىلإ هبسومرب ةنيدم نمو مايا ةتس ب ىنس ةنيحم |||

2 

 تس سس

 . مج وعججرك 9

 || اهنمو مايا ةتسرهنلا عمالزان سرباند زهن يلعوانكة نيدم ظ

 ١١ هيسوايلا اهنمو البم نوسي يداولا لامث يف هلوزرد يلا |
 ا هشناشارد ذغي دنس ىلإ ةيشؤا ةند كلم ء..رهو نامويرجلا يف :

 ٍ يعاب ةهجح يف ناموي ةيينط ةنيدم يلا | اهنمو قاسع 1

 6 كوي شا ىلا قرشا ةهج يف ا حس .ن:نمؤ نافخ 1

 0 قالا وساوس ل ا ينصر لع نلوم ْ

 ||| "نمو هبقرشلا ةهجلا نم سربانص بصم يلع ةنيدم |
 ْ ٠ :رمدو لحارم ثلث ىنق ةنيدم يلا يكسلا ةنيدم

 | ةنيدم يلارهنلا عمالزاناهركذ مدقتملا هلوزرب ةنيدم ْ

 : ىنق يلا رهنلا عمالزاب' ىالزرب ةنيدم نمو موي ىالزرد ْ

 || يل يو اي ب كف بقيايعلا 1

 ّْ .سداسلا ملقالا ع سداسلار جلا اذه هنمفت يذلا نإ
 | رمفتو داليلا نم هنلعاه فرط يسطظينلا رجلا نم ا

 || جراما ةبسورلا دالبو 5 هبنامقلا ضرانم ةعطقاضيا ||



 خاليو ترجل دالي ضعبو دما ا دالي ضعي

 ظ نم هبلع يسطبنلا رحلااه دالبو سزخلا ضراو ©ناللا

 ةةعاق يف نأ اهركذ مدقتملا هدنزبارطأ جلب دالبلا ذه

 رهن عسقوم ل قرشلا ةهج يف رحبلا ةغض لعابهنمو |||
 بج 7و : رهنلا اذهو البم نوعبسو ةسمخ ىبسور ْ

 هيناللا ضرا تشبف الاهث رهف ٍفبقلا لبج رهظ نم
 نمو هرماع يرق هبتغضب لب هبلع هروهشم ةنيدم الو

 اليم  نوسكحو ةيام ةيسكشا ةنيدم يلارهنلا اذه عقوم

 نمو اهروغث نم رغثو ةبناللا دالب نم هنسح ةنيحم يو

 أ هيناللا ضرا نم هلاكشاإ ةنيدحم ىلا ةيسكحنشا ةنيدم

 20 لابما ةنس ىحترخبلاو هااكشأ ةني حم نيبوىالبم نورشع

 | اليم نورشع هيربتسا ةني م ىلا لحاسلا عماهنمو

 © ||| نورشعو ةعبرعا ةبناللا ةنيدميلا هيرجتسا ةنيدم نمو |
 يتلا هيرمزخ ةنيدم يلا هبناللا ةنيدم سمو البم |[

 نيورهن يلعو البم نوعبرماو ةسخرزلا اهبلا بسني |[
 البم نورشعو ةسي روك ةنيدم يلا هيرمؤخلا ةنيدم ||| '

 .ةسؤ نوينامقلا اهبلا بسني يلا هيناق ىلا اهنمو
 هنولطم ةنيؤم ىلإ دبنامقلا ةنيذم : ناو لانش نورشعو

 1| ةيدوم يلا انهنمو الميم نوسكح شضيبلا ةيناق يمهدتو

 ||| ةنيدم يل اخرطم ةنيدم كفوو بم ةيلم ابنرتام
 ا 7 0 ا عب ٠

 ةيرعرشي ةنيدسا



 أ[| نس داسلاملقالا نم عباسلاز جلا اذه هنمخت يذلا نإ |

 ||| هلخادلا ترج دالب لصتمو يرزخلا رسولا نم ةعطق

 دالب نم لامثللا ةهج يف اهبلياس عم هجراخلا ترج#و

 | هلصتم راكع فانايدم يقلل هوو طيس زاكا قابضتنيإ ا

 0 © ناجضموةابقورافاهنف هجراخلا ترج" ؟ نالي اماف 1

 0 ناح< ةنيدم نمو ةرماع دالبلا هذهو 5 ناجوعو ١

 || تيرا نم ةنيدم يو:لحارم يام ةاجوف ةنيحملا ||
 سهذ لاسمت يلع اهلهاب هرماع ةرجبكيى كرتلا ابن وقسأ ||

 || ناجوغ ةنيدم نمو ناتسرهطرح. يلا لصاولا لثا ||
 ةيرجلا يفو مايا ةبنامت اراحارهنلا ىنابقوراق ةنيدم |[

 ةهج ىف ابقوراق ةنيدم ما قيع يسياوج» |

 نم انا ملدالا نر نماشلا ز كل |

 ضرالا سداآسلا ملقالا ىرم نم اثلازججلا - ظ

 ||| ضراو ه8 لولا كرتلا ضرا يو قيرصعس ضراو  هنتنللا ||

 | اسهداسنا يلع تنا يلا بار تك ١ دالبلا يتو نأابسيس (

 مىابطقالا 3ةضايتعم ةقدحو دبالم يىفو جىجحاصو جىجحاي ْ ظ

 ظ ْ نولوجتم او راجتلا اهبلا لخ ديام البلق راغسالا ةديعب ا

 أ اصايو ةرثكو اهضرا ةشحولاهلعااهبف فرصتيامثاو |
 ([ :2ناصرم اهدالبف يقيرهس ضرااماناهيفراظمالاىلاىتو /

 / © عرج واج تنخامثو # هارقسو © يدادو :3نراوغو ا

 18 ناسيس ضراو 7 ناهخلو ج 44د دوف نامرخو يق هاصرو ا

 ||| صوهشم نموربشكد البلا نم اهينسيلو راكع اهرثكا دالب |[

 || دالب يقيرعس ضرانا #اروغطو © هيقامتسافدالب ||



 || ةلاش قهاوشو هبقارتم لابج اهب ىنج-:نم اهفنكت |||
 يو ةلبلق قرط يلع الا ككسنالو اهبلا دوعصلا بعصي أإ
 أ| اضيا قرشملا ةهج نم اهب طبحي لاذكو ةبعص ةشحو |||
 || هذه ناف يدادو هارقسو ناصرمو ناروغ اسماقلابخ |||

 ||| ةرادتسا لثم اهبلع ريدتسم لبجاهب طبخي عبرمالا ||
 || نم لبلقلا هعنم قبض مف يلعالا اهبلا لخ ديالو نونلا ||
 || ,موسج لبجلا يلا لبجلا نم> قع هبلع مغلا!|دهو لاجرلا: ||
 | سوسجلا هذه ىلعا ىلع ةبترملاو ةلصتم رصملا نرم |||

 || سهن دالبلا يلاهنم لخ حي يذلا مغلا اذه ىلع قشيو |[
 | فيصملا اذه ف يلع جربو لبجلا رخاد نمقايرتبك ||
 || هخه يلعو لبجلا جماخ ههظع ةكرب يلا هيرج لصتيو |||

 أ[ | بسح نولقتنيو اهبلع نوعبري نعاوظ موق هكرملا || و
 || جرح, و متردغو كرتلا نم ضرا لك ف نععاوظلا هلعفيام ا اهب

 / ||| سهني بسصبف بونجلا ةهج يذخاي رهن هكربلا هذه نم
 ٠ | تلت ناصرم .ةئد حلم لأ ناروغ ةند دم ردو ةكنرد ْ

 || ةنيكميلا ناصرمةنيدم نموقرشلا ةهجؤ لخازم |||

 أ ناضرم ةنيام «لنرم كل خكو اقرش لحارم عبرما ةأرقس ]

 [| هنيدم نمو لحارم عبرعأ يهدآد ةنيدم يل اضيا||

 | ةنيدم نمو اضيا لحارم عبرما هاوقس ةني>ميلا يداد |[

 |١ لحارم تلترهنلا ينارا>حتا ناروغ ةنيدم يلا يداد

 ا جور خهسإ ةني مو يداد نيبو لحارم تسررجبلا فو

 5 ةيد لم ]د مراساش (رنردو مايا ةسج لامثلا ةهجو ظ

 |١ ىهن يلع يو ناقرخ ةنيدم يلا بونجو قرشعم هاصزا ||
 || ىصوراغرم لبج نم جري مظع ر هنوهو اهبلا تسني |||

 |١ ليم ةيام نامت نم. ديزاهلوط يذلا مظعلا لبجلا ||



 ١١ ةهج نم-نبجلا اذه فلخو ذه لبق هانهير حقو |||
 : ١ نعاوظ ثكحاغنح ةيرغلا ىكرتلا ىرم لببق بونجلا |||

 1  اهوغراف ليالق مايا ىف قيرهس دالب اوقرطامع مو |
 ٍ ثلاعنخ نيبزج احراءرم لبجو ,# دالب يل اوفرصناأو ظ
 | ىاقرع ةنيدام هبلع يذلا رهنلا اذهو قيرعس ضراو |
 || لامشلا ةهجي يرجى ماغرم لبج نم جرخ< رببكر هن |[|

 : هرفغق دالبو ةرماغ لبج نيباهرقتسم هجظع ةربح ىلا ْ

 ||| حا ىدقيال سلم مابكراجا هلك هرعقرهنلا | خهو ||

 || يف هعضاوم فقعايف ناجح اناو ابكار هزاوج ىلع |||
 ْ نح يثم هنا لاقي وحبا درجلا قداص هوامو بكارملا ا

 أأ ةنيذم نمر فسلاد را نويرجقلا نعدانغا نيمعلا هيام |
 هم || قرشلا نيع يف مايا ةعبس ماس ههبند ةنيكم يلا هاصرا ||

 قب || ههبند ةنيدمو >ياز بصخو عيابرمو ةبطواو لوهس يف
 : : جرت, ةني >لم ناههتو هبدرخ يف و نأ هه رهن ةغض ىلع ةزنييوح

 |١ ىهنلا اذه اهبلا بسنبف اهليج لغسا نمرهنلا اذه
 هيفرفاست بكارملاو يرججملا نكاساملا ربثك رى هنلا اذهو

 سهنلا يف ادوعص نامرج ةنيدم يلا مث ةكرملا يلا ههبند نم

 ةنيدام يفق نان ةند دم وخلا قيرعس ندم _1نمو

 | دالب نيبزج اح لبجلا اذهو ابنوش لبج ىلع هربكك
 ْ 0 ةههجي مح صم 5 0

 ا ا د
 جوجامو جىجاب >سو شكرتملا ضراو خاسفخ- ضرا نم
 ١ هرجقك هدراب دالب يو مدرلا مجاتت يهف شكرتلا دالباساف

 لل ال ف5 ملا ماش ل اس

 سس



 |١ مدرامأو اهلثم خاشفخ ضرا كذكوماطمالاوجوىلنلا |
 : تلاوتو هب بتكاأ تقطندق يشذ ج ىجاسو جىجاب ظ

 |١ دنعربخا ناجرتلا مالسواكحام كلذ نمو هنعرابحالا |||
 ٠ اضياهنعربخ ا لك ذكو هياتكىف ةبذادرخ نب هللا بع كك خب ْ

 || ناك مانملا يييارأمل هللاب ف ئاولا نا الاقف يئاهبجلارصنوبا |[

 || جىجاسو جوجاي, نيبو اننيبنينرقلاوذهانبيذلاح سلا |
 || يلا رظناو بهذا ها لافو ناجرتلا مالبيرضحا احوتفم |

 || هلرسا مث هيلعوه امو هلاحو هربج فيجو حسلا اذه |

 || >نع هلصوو الجر نوس# م د>عدعم نوربسي باساب |
 (| فنالا ةرشع هتيد ءاطعاو رانيد فالا ةسخم كذ |||

 | هباحك نم دحءاو لكل يطعي نا اضيارماو مرد ٠

 أإ| لح لغب ةيأمب مهلرماو ةنس قضرو مرد فلا نيس |

 كي || بحاص لايعمبا نىرب فما يلا فئتاولا باتكب |

 "||| سيلفتي هاندجوف كنه نم انذبفنت فرظنلاب ةينبمرا |[
 || انذفناوريرسلا لكم يلا اباتكانل بتكهبانعقجااجف |
 || هبلا انبصحاو ناللا كلكم يلا انصخللا هيلعاندرو اف هيلا ||

 || بحاص يلا اضياانصخا هبلا اناصوامف هبتاكم |||
 || ةسجانلر اتخافامايا :>نعانقاهبلعات درواجفداش هالبف |

 || انرسف اهبلا نورياس نحت يتلا قيرطلا يلع نولديالدا |
 ا نأيلا تر! دالب مود“ يف اسوي نيرشعو ةعبس ه: طنع ئم ْش

 هه« |رلا ةهيرك ةدنمت ةليىطادوس ضرأ ىلا انلصو ْ

 (| ايشاب اهعطقل اندوزت دقانكو مايا ةرشع يف اه انققشق |
 ]| اهنع انلصفغنا مث ههيركا اهحياور يذا نم انوخ اهقشن ||

 ا راو اهتبنبا :تسرددق بارخ دالب يفرهشة >م انرسف ||



 || نم انلاسف اهبلع اهب. لدتسي موسرالا اهنم بيرلو |[
 جىجاب ناك يتلا ن>ملا اهنا انوربخ ان ندملا كت نعانغم |[

 نوصحح ىلإ ايرس متاهنوب سخي و !اسهنوزغي جوجاسو |

 ]| مايا ةتسيف لكذو حسلا هبعش يف يذلا لبجلا نم برقلاب |

 |١ اهلهاو شكذا ناقاخ اهلكم يعدي ةنيدم كاسنهو |
 ا انلبقا نيا نم انولاسف بتاكمو دجاسم مهل نوسم |

 / انماوبيعف تعئاولا نيجسملا ربما لّسرانا مهانتخاف |
 ا ريشا نيجسملارجما نعانولاس مث نيجسملارجما اهلوق نمو ||
 | نوكي نيأو اولاق مث اضيا اوببكف باشانلقف باش ماوه :

 ١١ اوببحد يار نمرسيمست هنيدم يف قارعلاب ىه انلقف |
 قم || نع نحن ماسنلا سف طقا خهبانعمساماولاقو ككذ نم
 ||| لصو هنا اولاقف مهل هلع نمو مهلطو نيانم نهمالسا

 م4 حب جكدق عل ثنا اب يون سك

 تش ع شل همت و ف فسم

 |( مالكب انلكوانب لزنفاولاق للا نوغصي مهنا انجعف ةبدح
 ||| اهانلبقف اهعباوتو مالسالا عيارش انجع مث هانمهف
 لاق ءانظنحو هءانإعتف هيئاعمو نارقلا اضيا انجعو

 ١ نعانرسف هرمصبنل حسلا ىلا اذه دعب انجرج مث مالس

 ١١ عوطقم لبج ذانت>سلا انلصوف نيغترف نم اودع ةني حملا
 |١ بايانغلا اذه طسو ىف هلواءارذ نوسخو ةياما ةضرعداوب
 |١ لك ضرع ناتداضع هفنتكا دق اءارذ نوسخ هاوط يي دح
 || امهنخ# نمرهاظلاو اءارذ نورشعو ةسق اهنم ةذاضع
 تيدحلا نيب ييص هلكو يانبلا ج ص ا سستح عرمذا ةرشع

 ا اعارذ نوسك نينداضعلا عافت ماو ساسعألا ف بيغم

 | يلعو 5 >

 دل ملف ةديء ووش امو

5-0 

 هممت اوتو دس ادن عصمت سمسم



 ةرشعراد>قم نيتداضعلا نم ةدحاو لك يلعاهنم |
 د>يدصلا نيلي لصتم نابنب>نوردلا قوف نمو عرمذا |!
 ||| رصبلا يدم هعافتراو للا ساروملا ساحألا فببغملا ||
 | اينثم نانرق ةفارش لك ىنرط يف >يدح فرش كلذ قوفو |!

 ||| ناقلغم ناءارصم بابللو ضعب يل اهضعب نارطالا ||

 ||| عرممذا ةسج ند يف اءارذ نوسم مارصم لك ضرع |
 ||| لغق بابلا يلعو نور تلار >ق يلع ةراود يناهاةجاقو

 ||| عافتراو ةرمآ>تسالا يف عارذ ظلغ يف عرمذا ةعبس هاوط

 ةسف: لفقلا قوفو اءارذ نورشعو ةس ضرالا نملغقلا |
 بفلغلا ىلعو لفقلا لوط ىرهرثكا هلوط فلغ عرمذا ا

 (| هجادند ةرشع اننئثادلو عارذ بفصنو عار ذهلوطحاتغم |!

 ني ىأوهلا عاسد نمنوكي امظلغاك اهنم هجنادند لك ||

 || ةفقلحردق ىلع ةلسلس ىفناهنم دحاو لك قلعم ||

 ةيام طسب عرمذا ةرشع يلغسلا بابلا ةبتعو فبنجتملا ||
 || ةسحامهنم رهاظلاو نيتداضعلا تحتام يوس عارذ |[

 || كلت سبيرمو يداوسلا عارذلاب ةلاتكم اهلكو عرمذا |
 ||| "سرافلك عم سراوف ةرشع يف ةعم لك ف بكري نوصحلا |

 |١ لفغلا برضيفانما ةسمة برا لك ىف ديدحع ةبرمرا |[
 ا فلخ نم عمسبل ثارم ثلذث موي لك يف تابرتمرالا ككنب :

 |١ جوجاي نأ الوه معيو هظفحع كانه نأ نودعبف بابلا |

 || باسعأ برضاذاو اثدح بابلا يفاوث>درل جوجامو ||
 ||| بايلا ارو ام. نيعقسم مهنا ذاا وعضو لفقلا تابرنرالا ||

 || هفلخ نا يلع لدياي وذ بابلا لخاد نمل نوعمسف |



 ١ ديزاد ارفع وكي و ضتم عامودح نص نرتب دام . |
 || أ[ امهنم دحاو لك نوكي نانصحع بايلا! خه عمو ةرشعف

 نيع نينصحلا نيذه نيبو عارذيتيام يف عار ذييام ا (|
 حسلا اهب يب يتلاانبلا ةلا نينصحلا دحعا فو ةبذعام ظ ١(|
 صودقلا هذهو حيدملا نراغمو ديدجلارودقلا نم ا ١

 || صودق لقم مود>ق عب رماناك>يد لكيعتاناكحيد قوف |||
 | يب يلا ديدحلا نيللا نم اياقب اضيا كانهو نوباصلا |||

  ْ1له ناكمللا لل ذ لها نم هانبط اخ نم انلاس دقو راوااج>د١ 1 1

 | ةدع مهنماوار مهناانو ردخعاف طقجىجامو جوجاي. نم |١
 ْ مهذم تمرف فصاع عب ممهبلع تبهف مدرلا فرشقوف |

 | نيرتش مهنم لجرلارا >قم ناكو انتبحاب' يلا ةقلث ||
 ١1 تافصلا :ذه تبتكف ناجرتلا مالس لاقرجش فصنو |١

 ا نوصح ا كلت ىم الدا تو انفرصنا م يخم اهت ثخاو اهلك

 || نوصحلا ككت نمانرسف ناسارخ ةبحان ىلعانب اوذخاف ||
 || ناجاسرب ةنيدم يلا نايرغ ةنيدم يلا ناجل ةنيدم ىلا ||
 || ىصاط نب هللا دبع يلا انلصوف دنقرهس يلا نارطلا يلا ١١
 لكل صوو مبرد فلا ةيامب يقلصوفامايا هدنعانقاف ||

 ا نم سرافلال اضيا يرجأو مرد فالا ةدييدج م لجعر

 مث موي لكي هارد ةثلث لجارللو مارد ةسخ ياما ١

 | انجورخدعب يار نمرس يلا انعجر مث يرلا يلاانرس |
 | ارغهشنيرشعو ةبنامانرفسيفانببغمواهنع |

 ١ سداسلا ملذالا نم اعلا |

 1 وع
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 ٌ نسداسلا ملقالا نمرشاعلاز خلا اذه هنمقت يذلا نإ ا[

 || هب لكتن يشاندنع امو جىجامو جىجاي دالب نم ةعطق ||
 || هنان ايفارعجلا باتكي سوبجطب هفصو امالازجلا اذهيف |
 | لوطلاب امهقحلاامناو امهمسيرلو نيتنيدملا نيتاهركذ ||

 | ينامهتيئاو اهركذام ةبع يلع امهب انبغ طقف ضرعلاو |
 أ يصضتقي ةةنارشاعلاز جلا اذه ماقهبو 5 عغصوو هبا ا. |

 9 عباسلا ملقالا نم لوالا ملل
9 

 ||| مجظمرحب هلك عباسلا مهلقالا نم لو الازجملا اذه نا |||
 | بحاص يكحو هروهم:ربغ ةروجماهرساب هريازجو |[
 || ةروعم تناماهناو ن>م ثلت اهب نا بداهتلا بانك |

 | يرتشيف اهبلعز اتجتىاهب طع تناك بكارلاناو ([4
 || ككج نا مهضعب داراف هنولملا ةرااوردنعلا اهلها نم 8

 ظ ةوادعلا مهنبب تعقوو هوب رد هلهاب مهبرماحعو مهبلع ظ

 | تبرخ رببكاربلا ةودغ يلا مهضعب لقتناواوتافتف |
 ل. حاس اهب فيبيرإو مهذدم

 || ةعطق انمفم عباسلا ملقالا نم ٍنالارجلا اذه ىف ناأأ

 ||| هرعبكةريزج- يو هرطلقنلا ةري زجاهبف ملظاءارحلا نم |
 ةقهاش لابجو هرماع نيادحم اهبو ةماعنلا سار هبشت 0

 || برقاو معاد اهباتشلاو ةلهس ضراو هيرماج ةيدواو ||
 !| هذه ةركخللا س دنارخأ ضرأ نرم تنش يدأو اهيلارب ْ

 ||| برق البم رشع انثا هتعس نضام رجبكا رحلاو ةري نجلا |



 ظ قرط يلعو ةريرخلا هذه نم برغملا يصقا ىف يلااهندم ١

 1 نانو اهنبي ىرانسهس ةهد كلم اهبف ناك فيضا نم أ

 || ةنيدم يلا ةنيدملا هذه نمو البم رشع انئارحبلا ||

 ٠ 0 فرطلا لارامسمف ا
 3 اليم نونأمت هذومرد مد يسره يلا اضيا اهنمالبم نوناقتو ١ ا

 : نمو لابم ةيام هبلاونرق يمسملا ةري نجلا فرط يلا مث ا
 | ةهج نم رجلا ف سوبالس ةنيدنم يلار انسهس .ةنيدم | ظ

 ٍ فرط ىلا اضيا مهرزح ةني>م نمو البم نوتس لامؤلا 1

 | ةسقرحبلا يف ل خدي لبطرق وهو هنونبه ةنيدم |||
 ٍِ ريسهن اهبقرش ةبححاذ نم اهب بصيو البم نورشعو 1 ٍ

 (| يف البم نوعنر.ا سروبالس يلا رتسنوب نمو رتسنوب |
 ياا يبو البم نوتس ماهرس ةني> ميلا هنونبه نمو برغلا ةهج | اهب

 (( سكنيتسه ةنيدم يلا لحاسلا عم اهنمورسبلاوصي يلع |
 ١ سربد ةنيدمجيلا اقرش لحاسلا عم اهنمو اليم نوسح ||

 ١ يلا ماج كنم 1 ب ع نوعيس

 ا سربد ةنيالص ىندرمو هربسكاا ديما ةلصتملا ضرالا

 1 رهن يلع يوالبم دم نوعبرمأ رجلا فإ سر حب ىل ةنيدم يلا ْ

 (| ةنيدمو : نورد ةنيدم نيبرحلا ىف بصي ربيكح

 || نوعست نيعرت ةنيدمملا هوفرج ةنيدم نمو هوفرج ||
 1 ةرشعر |د>ةمرحبلا نرع ةعفترف نيعرت ةنيدمو اليم 1

 || ىلع سها ةنيدم يلا نيعرت ةنيددم نرمو لاسيما |

 ا هروكذلملا هوغرج ةني>م رم وى اليم نونامترحلا ٍْ

 | ةييااجستلسمل ندع لانسصشلل .ةيدنلأ ىلإ ةفشاةرصضلا نفاخ |
 || كيدرفا ةنيدم يلا ةروك- كلبا :نسعب ضأ ةنيدم نمو ||

 !| نونامث



 قرطيدع مظلارجبلا نم دعب يلع ييىالبم نونامث |||

 ةنيدم نمو هرطلقنل ةريرجب هلصنملا هبسوقسةريزج |||
 النم نوعب مأو ةيام هكشب رهن عقوم يلا كيدرفا |[

 | رحبلا نع عفترم رهنلا اذه يلع نصح هكشبو |
 لبق هروكذلملا سها ةنيدم نمو البم رشع انثا
 اهطسو فشيرهنلاو لبم ةيامرجلا يف هلوقن ةنيدميلا

 يناهب ونجيب بصبف سهرغا ةنيدم يلا اهنم بصنيو |||
 : ةند >م ىلأ ةيربلا سلوقن _ر:ردو هانم دق ايكرحبلا ْ

 نونامث هملابوذ ةنيدم يلا مثالبم نوعست اضيا كيدرفا |
 هبسوقس فرط نيبورحلا نمدعب يلعالاهثالبم
 برغلا ةهج يف نايرح هدنالري ةريزج فرطيلا هبلاخلا

 || يرحم سند هريزج يلا هرطلقتلا ةريرج فرط نمو ||
 ا هكنالسر ةريزج يلا لامثلا ةهجج ف هبسوقسا فرط نمو 6

 | ةهجيف هذن السر ةريزج فرط نيبو يرحخ الث
 ةريزج لوطوالبمرشعأنثا هعابنز ةريزج يل قرشلا

 ّْ اليم ع0روسكو ةيام اهضرعو لبم ةيام عبرما :>نالسر ْ

 || لخاس عباسلا ميلقالا رم ثلاثلاز جلا اذه يفنا |
 : 5 قلوانتببجف دالجو 5 5 دأ ى م ضراو 06 هينولب ضرا :

 هذهركذن نحو هغاقرسةريزجو :هشومرادةردزجو ْ

 | اذه لبق انل فيسام بسحريا زمجلاو لحاوسلا ْ ْ

 ا| اهرهن يعور مو ةنيدم نأ ككذ نرف يلاعت هللا لوصص |||

 ٠ |١ نم كذكو البمرشع ةسعرجبلا نامو اهنببو ْ

 || البم نورشعو ةسخ كرب ىرب ةني>م يلا هر و ةنيدحم 1



 || هيلارهن نمو لبم ةيام هبلارهن عقوم يلا همر د سو
 || ةريزجو البم نوتس هشرمراد ةامسملا ةريرسجلا مفيلا
 ١ اهيفو ةلمر لكشلا ةريدتسم اهتاذ ىف هشرمراد

 || سارمو هربثك يرقو >عاوق عبرا ن>للا نم
 غ ةددام ىلا هرب جلا مف ا.:ره كلذ لوىاف هروجم ةروهشم

 || اهنموالبم نورشعو ةسخي لخادلار اسي يلع ةلبسلا

 || يسرموهو البم نوسحت ه>يرمرط يسرم يلا لحاسلا عم
 || يسرملا اذه نمو ةرامت. هبلعو رم لك نم نكم
 || يبرم لك نم نكم يسرموهو لبس ةياماودح يبرم يلا
 [| يسرم يلا يسرلا اذه نمو ةولح امرانإ هبلعو
 ا يسرا اذه نمورماع يسرموظو لحم اتيام هدافقسب نو

 !| يلا اهنم لبم ةيام يوبسبس ةنيدم يلا نصحلا اذه

 || ةريزجلا هذه طبحر ودف البم رشعو انثا ةريزمجما مف
 || عمةريزسجلا هذه مف سىسو البم نوسكيو لبم ةيام عبس

 || ةنيدم يلا اهنمىلبم ةيامدترح ةنيدم يلا لحاسلا |||
 |١ يهنعقوم يلا ةبن >ملا هذه نزمو ليم اتيام ندوش كنل

 !| نوعست ى ةيام نوطقس ىهست ةنيدم كانه هبلعو ولطق

 أ لسييس وم اننا مال قب هيو لايتم العم ١
 عباسلا مبلقإلا نم عبارلا لل

 | .جةبسورلا دالبرثكا عباسلا ملقالا نم عبارلا رجم اذه نا |[
 /| + هد>ئالسل ضراو © تسط ضراو © كرامف دالبو

 هجم ارا

 عما | فصن هلوط ضاححل امهنببو هغاقرب ةريزج يلا لخدي
 75 ||| انيام تنم شره ةنيدم يلا يبرملا اذه نمو برج
 |١|/[ رمو اليم نونامث ةبنودن) نصح يلا اهنمو لابم
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 || يراربو الخاهرثكا نوضرالا هذهو 2 سوجلا ضراوأ||
 ضرا اهم هليلق اهدالبو ههاد جولثو ةرمأع يرقو ا

 || نسنلو رفانغالاو" تاراهفاو يرقلا زينك سزان كرامف ١
 | نمو ماهق ةنيدمو هزربا ةنيدمالا هرام دالب اهب |||

 || نمو لبماتيام نوطقس ةني حم يلا ابرغ ساجلق ةنيدم
 || ىلوطق رهن نم ياقلا عارذلا عقوم يلا ماجلق ةنيدم |

 || لبم ةيام هطاوغد يلا ىلوطق ىهن نموالبم نونامث
 | ةنيدم يقف ى رحال يسع يلع هربابكح ةنيدم هداوغدو ْ

 : يرقلا :ربثكح ضرالا ءذهو تسبط ضرا يلا بسنت ٍْ

 || ادرب حشا ضرالا هذهو ليالقاهدالب ناربغ تاراهلاو |

 ! ةفرط مهق ماغي داحيال دربلاو دهللو كراهف ضرأ نم ||

 |١ ليم اتيام هطاوغد ةنيدم يلا ىهنا ةنيدم نمو نيع |||

 ]| دالب ىنرم يو ةرماعء ةلبلج هنسح ةنيدم ىهناو ||؟
 || ةنيدم ىو يرولب :>نالتسا ن>م نمو هذنالتسا |
 أ| هلبلق مهتباصاو نوحالف اهلهاو رعبكا نصحم اكهرجغص |

 || عمابىنجااهبلا ىهنا ةني>دم نمو هرجثكمهمانغا ناربغ |
 || فيطر, لكس نملىهنا ةنيد>م نمو لححارم تس قرشلا ||

 (|| نصح يلا هنموالبم نوسم ىبىبرهن عقوم يلا لحاسلا
 || اذه نمو لبم ةيام لحاسلا نم دعب يلع سوخف ||
 | يلا اهنمو لبم ةيام ثلث هنوس>م ةنيدم يلا نصخلا |
 ||| اليم نوعبس لحاسلا ىلع سوجلا ضرا نم ىنوص ةنيدم |
 ||| يان ةنيدم ىصبلا نعةدعابمللا سوجا دالب نمو |
 ||| يان ةنيدم نمو لحارم تسرسبلا نيبو اهنببو ْ:

 || يرولق ةنيدم نمو مايا ةعبرما يرولق ةنيدم يلااضيأ ||
 | مايا ةعبس ماسح ةنيدم يلا برغلا ةهج يف |



 هوحموجم

 | ضرا لامش هبف عباسلا ملقالا نم سماخلا رجلا اذه نا ْ

 || ةطبحم لابج نيب هلبلق دالب هبغف ءزجلا اذهاهب طبحي
 || مظملا يحجلا امان اهيامسأ ةحصب دحا انبلا لصيراواهب |

 || ةهج يف يوتليو ةبسورلا لامث عم هرخا فقبف يرغلا |
 || هفطعنم دعب سبلو برغملا ةهج يلا فطعني مث لامشلا |
 | لك د نراكم ||

 عباسلا ملقالا نم سداسلا زل
 || دالب نمضت عباسلا ملقالا نم سداسلا رجلا اذه نا ||

 || دالب ينو # ةبراعلب دالب ضعبو ةجراخلا ةبنامقلا ||
 | اهو  هببلقا ةنيدمو 8 ابورط ةنيدم ةبنامقلا |
 || امهتافص يزاوتتو امهتالاحع براقنت ناترماع ناتنيدم ||

 ||| لليم ةيام بونجلا ةهج ىو الص ةنيدمو ابورط نيبو ||

 || ةبنامث هببلقا ةنيدم يلا ابورط نمو هراهلا ةلبلق ضواغم |

 | هجو رهدلا>با يو نونغ ةربح ةينايوقلادالب ||

 || فبصلا نمز يف ليالق مايا ينالالحيالدوججلا مياداهيام ||
 || يىهناه دحا ماهنا ةبنامث ةربحبلا هذه يلا بصيو |

 || مايا رجغيف هزاوج ىلع دحا سدقيالرهن ىهو يورش ||
 |١ ذه فو هدرب ة>شل نارطالا ضرقي هنال فبصلا |!

 || ىفوربثكا ارغلا هنم خختب يذلا كمسلا حلوتي ةربحبلا |
 |١ يهف ماغلب دالب اماورببلا ىمسملا ناوبحلا اهضايغ ||



 ||| لبج سار يف اهتاذيإ هنبصح ةنيدم يو نوباب ةنيدم |
 ||| لبج دالبلا هذه لامثب و روثك بصخو ةراماهبو |
 | دولا ةدشل ناوبحالو ةرامم هغفلخ سبلو ايانىق |

 || عباسلا ملثالا نم عباسلا زف

 ا ناتني ماهو + هرجساق وة ةربسام هجحر اهلا ترع# نوم ْ

 ||| مهبلا لصيالو ماجتلا امهبلا لخ حي اسالبلقو ناترجغص |

 || متردغ نم مم دالبو مهضرا يطو نم نولتقي مهنال دحا |
 || كاندجج دالب اماو لثا سون >< رهذ يلع نانني> ملا ناتاهو |

 |( ةنيدم نم ردكأ ةنيدم مهل ناانب لصتي رو ةلبلقف || يه
 ْ ةمبسو هرثأ نوب راح أرقا ةربنك مما ب و وماني : 8

 | لاس بجلا يف نوعنتم مثو مورلا دالب نم مهرواجاسو |[9)

 |  عباسلاملتالا نم نماشلا,زهلا
 ||| اهبو ارفق ادالب نيضرالا نم نمانلا رجلا اذه نمضت ||
 ا يكد هنأ لكذو انيدلا بياع نم يو ةفوسدللا ضرالا |

 || مهجورخ دعب اهباورم ضرالا هذه نا هباتكي ياهبجلا |

 ْ نم اهبلا لوزنلا يلع دحعا مدقيال ضرالا نم ةعقد يو ْ
 |١ ةروعم يىاهتابنج ةبوعصو اهرعق دعبل اهبناوج عبمم |
 ا عضاأوم يف ىابهنلا يف اهنم ناخ دلاوار ناب, لكذ اوجعو ظ

 | ينحاوةرم مدقتت موجنلا ةبهكلبللاب نارجنلا اوارو هرجثك |
 |١ فشيالابخ اهبفرهظي ارهناهب نا اهيفام برغاو يرخا



 ا صادقيالو ةراهلا ست ناي السلس درا |

 ا 0 حدعصيالو هن ل ْ

 نم ا كم ملقالا نم عسانلا 0 ٠ْ
 صل ئه ةعطقو ما ةلخادلا ج ىجءاسو جىجاي. ضرأ !

 ملغم اضيا ىهو قرشلا رجلا رخحا ىهو يتفرلا |||
 دالب لخاد ىف نا بياعلا باتك بحاص يكحو
 || اذاقرعق هل فرعيال رهشملا يمسي رهن جوجامو جوجاي |
 || لآذ يف يرسالا اوحرط اضعب مهضعب رساواولناقت ||
 أ نم يلا جرخخت اماظع اروبط كآذ حنع نورجف يداولا ||
 ا لبق م هفطغانف يداولا يبنج- ف فوهك نم مهنم حرطي ٠
 مثال || لكانف فوهكلا ككتيلا مهب عفترتف هرخا يلا اولصي نا |(
 || جانت !سان يداولا اذه لفسأ يفنا لاقيو مهموسج ||
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